BẢNG CÂU HỎI CHI TIẾT LIÊN HỆ CỦA HỌC SINH LỚP 1 TTH
(Sau khi điền bí mật!)
Số báo danh được cấp để thông báo quyết định tuyển sinh: ZSVN ___________________
Họ của trẻ em ___________________________________ Tên của trẻ em ____________________
Hộ khẩu thường
trú:
______________________________________________________________ MSBĐ __________
Địa chỉ liên hệ:
_______________________________________________________________ MSBĐ __________
Ngày sinh: _______________________ Số định danh cá nhân: ______________________________
Nơi sinh ____________________ Huyện _____________ Quốc tịch __________________
Đối với những người nước ngoài, loại cư trú (thường trú, lưu trú, người xin tị nạn)
________________________________________
Địa chỉ của trường mẫu giáo mà trẻ đã theo học: ___________________________________
Học sinh có anh chị em theo học ở trường chúng tôi: KHÔNG - CÓ (tên, lớp: _________________________)
Cha:
Họ và tên: _______________________________________ điện thoại: _______________________
nơi cư trú: _______________________________________ e-mail: ____________________________
Mẹ:
Họ và tên: _______________________________________ điện thoại: ________________________
nơi cư trú: __________________________________________ e-mail: ____________________________
Mối liên hệ với người khác trong trường hợp khẩn cấp __________________________________________
Thông tin của cha mẹ về:
các vấn đề sức khỏe hoặc các vấn đề nghiêm trọng khác của trẻ có thể ảnh hưởng đến quá trình học
tập:
__________________________________________________________________________
Tôi cung cấp thông tin này với mục đích lưu trữ tài liệu bắt buộc theo Luật số 561/2004 Sb. Những dữ liệu này sẽ được lưu lại trong suốt thời gian
học sinh đi học tại trường này và trong thời hạn luật pháp quy định lưu trữ bắt buộc tài liệu.

Tại Praha ngày ____

Chữ ký của người đại diện theo pháp luật________________________

Quá trình đăng ký nhập học: kỹ năng phát âm, thính giác, kỹ năng vận động của trẻ
…………………………………………………………………
Yêu cầu hoãn đi học: CÓ - KHÔNG
Yêu cầu xếp vào lớp dự bị: CÓ - KHÔNG
Yêu cầu cho đi học sớm: CÓ - KHÔNG
Trẻ sau khi đã hoãn đi học: CÓ - KHÔNG
Đã tham gia lớp dự bị: CÓ - KHÔNG

Giáo viên ghi danh:
____________________________

