و همچنان درخواست جای برای وقت ،آزاد بعد از مکتب یا فریفیس

عریضه برای شمولیت به کودکستان \

فارم

همراه با این فارم سند درآمد پولی یا عاید ماهانه خود را هم تحویل دهید.
را می تواند از  Grums.se/e-tjänsterبدست آرید!
می توانید  5ماه قبل از تاریخ مورد نظر برای جابجا شدن به کودکستان مورد نظر و
منطقه خود درخواست روان کنیدد به خاطری که چهار ماه را در بر می گیرد تا طفل
جابجا شود .تاریخ همان روز که درخواست را روان میکنید باید ذکر شود.

تاریخ تولد

نام طفل

هفته که طفل در کودکستان باشد و اطفال از
 سنفریتیدس
اطفال که در مکتب هستند از سن –
می روند .خای بعد از مکتب و در داخل مکتب است
در وقت آزاد و چند ساعت اجاز ه است .

جای آرزو شده
شروع و ختم

 16ساعت در یک هفته
زیاد تر آز  16ساعت

نام کودکستان خوش شده

از سن  -الی

وقت بعد از مکتب طفل یعنی جای نگهداری طفل یا فریتیدس

معلومات در باره والدین
تلفن خانه

نام مادر

تاریخ تولد

نمبر موبایل

شهر

آدرس

نمبر پوستی

میل آدرس
تلفن کار
تحصیل یا درس
خواندن
تلفن خانه

نمبر موبایل

Telefon 0555-420 00

جای کار
در جستوجوی

رخصتی والدین به
خاطر تولد طفل

کار

نام پدر

تاریخ تولد

شهر

نمبر پوستی

Grums kommun, 664 80 Grums

آدرس

میل آدرس
www.grums.se

تلفن
تحصیل یا درس
خواندن

جای کار
در جستوجوی

رخصتی از خاطر تولد
طفل

کار

این ها راجع به پدر و مادر یا سر پرست است نه در باره کسی که با او زندگی میکند
زندگی کردن دایمی طفل در خانه
زندگی کردن موقعتی کدام جای
خانه پدر یا خانه مادر نظر به ضرورت

تلفن کار

تاریخ تولد او

کسانیکه در خانه
همرای طفل زندگی میکنند

کسی در خانه سگرت میکشد
کدام حیوان در خانه دارید

کدام زبان دیگر غیر از سویدنی
مربوط کدام شهر در سویدن

نام شهر نوشته شود

معلومات اضافی به طور مثال خواهر و یا برادر در کودکستان  ،فریتیدس یا جای بعد از مکتب و خانه و خواهر
،برادر و اعضای فامیل

شهر و تاریخ

امضا

شهر و تاریخ

امضا

معلومات و اطالعات شخصی شما که در باره خود ارایه میکنید برای کمون استفاده میشود برای پشتیبانی و سرویس کار های شما که ما
مسولیت داریم .اطالعات و معلومات شخصی شما نظر به قانون پیش ما محفوظ است  .برای معلومات بیشتر به این سایت بیشتر بخوانید .

Telefon 0555-420 00

Grums kommun, 664 80 Grums

www.grums.se

