Intake formulier: форма

прийому

Надішліть заповнену анкету на адресу:
oekraine.tilburg.po@opmaatgroep.com
In te vullen door de administratie :
заповнюється адміністрацією

Datum van aanmelding:
Дата реєсрацii
Stamnummer:

Номер:
Startdatum:
Дата початку:

AANMELDFORMULIER SCHOOLJAAR 2021-2022 Форма
реєстраційна форма на 2021-2022 навчальний рік
Dit aanmeldformulier is voor leerlingen uit Oekraïne, in de leeftijd 4 t/m 17 jaar, verblijvend in de
regio Tilburg
Ця реєстраційна форма для учнiв з України віком від 4 до 17 років, які проживають в
районі Tilburg.
GEGEVENS LEARLING / Інформація студент
Ingeschreven bij gemeente?
Аchternaam / Прізвище:

Зареєстрований в муніципалітеті?
O ja / Так O nee / новий

Voornamen / Ім'я (імена) :
Roepnaam / Позивний :

Geslacht / стать : O man/ чоловік
O vrouw/ жіноча

Adres (in Nederland) : Адреса (у Нідерландах):
Postcode/ Поштовий індекс :

Woonplaats / місце проживання

Telefoonnummer/ телефонний номер :
Emailadres/ Адреса електронної пошти :
Geboortedatum / Дата народження :
Nationaliteit(en) / національність(и) :
Geboorteland/ Країна народження :
Datum aankomst in Nederland Дата прибуття в Нідерланди / :

DOCUMENTEN / Документи
Voor de aanmelding is een document nodig met daarop de datum van aankomst in Nederland en de
nationaliteit.
Для реєстрації необхідний документ із зазначенням дати прибуття в Нідерланди та
громадянства.
Het volgende document is geldig / Наступний документ є дійсним
O Paspoort met stempel aankomst op Schiphol of
Паспорт зі штампом прибуття в Схіпхол або
O Eerste gehoor IND of
Перше інтерв'ю IND або
O Registratieformulier COA OF
Реєстраційна форма COA або
O uittreksel basisadministratie gemeente
копiя адмiнiстрацiї

Stuur het ingevulde formulier naar: Надішліть заповнену форму на адресу:
GEGEVENS OUDER(S)/ VERZORGER(S)/ Дані про батьків(ів)/опікунів(ів)
De leerling woont bij / учень мешкає : O ouders / Батьки , O vader / Батько , O moeder / мати ,
O verzorger(s) / Доглядальник(и) , O zelfstandig / Незалежно , O woongroep / групою , O
anders / Інший ...
Ouder 1/ Батько 1
Naam / Ім'я

O vader/ Батько O moeder/ мати
O anders/ інший, nl/ а саме ……………

Emailadres / Адреса електронної пошти :

Telefoonnummer / телефонний номер :

Adres / Адреса :

Postcode/ Поштовий індекс :

Woonplaats / місце проживання :
Ouder 2 / Батько 2
Naam / Ім'я

O vader/ Батько O moeder/ мати
O anders/ інший, nl/ а саме ……………

Emailadres / Адреса електронної пошти :

Telefoonnummer / телефонний номер :

Adres / Адреса :

Postcode/ Поштовий індекс :

Woonplaats / місце проживання :

GEGEVENS VORIGE SCHOOL / Попередні шкільні дані
Aantal jaar baseonderwijs in Oekraïne:
Кількість років початкової освіти в Україні:
Aantal jaar voortgezet onderwijs in Oekraïne :
Кількість років середньої освіти в Україні :

Vakkenpakket vorige school:
Якi уроки були у попередньої школи:

Moedertaal:
Рідна мова :
Is uw kind gealfabetiseerd?
Ваша дитина може читати та писати?
Welke talen spreekt uw kind?
Якими мовами володіє ваша дитина?

Vaardigheid Engels / Володіння англійською мовою

O Beginner/Початківець O
Intermediate / Середній O
Advanced/Вища O
Expert/експерт

Overige bijzonderheden die belangrijk zijn om te weten over mijn kind: Інші деталі, які важливо
знати про мою дитину:

ONDERTEKENING / Підпис

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het feit dat de school de verstrekte
gegevens opneemt in het leerlingdossier van de school ten behoeve van de leerlingbegeleiding.
Нижче підписаний заявляє, що взяв до відома той факт, що школа включає інформацію,
надану в учнівську карту школи, з метою орієнтації учнів.
Handtekening ouder / voogd:

Datum:

Plaats:

Підпис батьків/опікунів:

Дата:

Місце:

Stuur dit ingevulde formulier naar: oekraine.tilburg.po@opmaatgroep.com
Надішліть цю заповнену форму на адресу:
oekraine.tilburg.po@opmaatgroep.com

