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 تعلیمات تعبئة استمارة طلبیة صور المدرسة

 

یتم في المدارس الفنلندیة كل سنة تنظیم تصویر مدرسي حیث تؤخذ صور الطالب الذین یرغبون بذلك، كما تؤخذ صورة جماعیة 

   .لكل طالب الصف

 

تشترط االستمارة موافقة أولیاء األمر، أما  .تعبئتھایجب على كل الطالب الذین یشاركون في التصویر أن یعیدوا ھذه االستمارة بعد 

 .تُعطى االستمارة إلى المصور .سنة من العمر فیمكنھ أن یعبئ االستمارة وأن یوقع علیھا بنفسھ إذا كان الطالب قد أتم سن 

 

مختلف المنتوجات. یمكننا أیًضا إرسال  بعد التصویر یمكنكم تعدیل محتویات الطلبیة في المتجر اإللیكتروني: ھناك تشكیلة كبیرة من 

كذلك یمكن حذف كافة المنتوجات إذا كنتم ال ترغبون بإرسال أي شيء   .الصور الجاھزة للبیت بشكل آلي لكي یطلع علیھا الطالب

رید اإللكتروني كذلك یمكنكم أن تعیدوا خالل أسبوعین مجاناً كل المنتجات التي أرسلت إلى بیتكم، وسوف تستلمون منا رسالة بالب .لكم

 .بعد استالم الرسالة عادةً تكون لدیكم مھلة أسبوع لتعدیل الطلبیة .عندما تكون الطلبیة قد أُضیفت في صفحة المحل باإلنترنت للتعدیل

 

 ةیتعبئة استمارة الطلب

 

یجب أن یتم ملء االستمارة باستخدام الحروف الالتینیة   .اكتبوا في كل مربع حرف واحد أو رقم واحد أو إشارة أخرى لتسھیل القراءة

 . الكبیرة 

 

ر  .  بیانات الشخص المصوَّ

 االسم الشخصي و االسم العائلي :اسم الطالب المشارك في التصویر )أ

 ، ، مثًال (رمز صف الطالب المشارك في التصویر  )ب

 

 بیانات مقدم الطلبیة  .

 .سنة من العمر 18سنة من العمر أو الطالب نفسھ الذي أتم سن   18مقدم الطلبیة ھو إما ولي أمر الطالب تحت سن 

 االسم الكامل لمقدم الطلبیة  )أ

    مثًال (اسم ورقم الشارع، رقم المدخل والمسكن  :عنوان مقدم الطلبیة )ب

    مثًال (المدینة أو البلدیة التي تسكنون فیھا   :الرمز البریدي ومحل إقامة مقدم الطلبیة )ت

   من األفضل أن یكون رقم الھاتف الجوال، مثًال (رقم ھاتف مقدم الطلبیة  )ث

یكون ھذا   .ھذه معلومة مھمة ألن المعلومات ذات الصلة بالطلبیة سوف تُرسل بالبرید اإللكتروني .البرید اإللكتروني لمقدم الطلبیة )ج

 ترنت.البرید اإللكتروني بمثابة رمز المستخدم عندما یتم تسجیل الدخول إلى صفحة المحل باإلن

 .التوقیع )ح

 

 معلومات .

 نقوم ھنا بعرض المنتوجات المعنیة بالعرض الخاص و التي یمكن طلبھا من متجرنا اإللیكتروني. 

یمكن دفع أثمنة المنتوجات بالمتجر اإللیكتروني أثناء وضع الطلبیة عبر الدفع إلیكترونیًا أو بواسطة فاتورة تأتیكم مع الصور. یحق 

 یوًما.  لكم إرجاع جمیع المنتوجات )باستثناء المنتوجات الرقمیة( في غضون 
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 صور األصدقاء  .

في یوم التصویر أخذ صور لألصدقاء واألخوة. تتسع االستمارة إلى ثالث باإلضافة إلى الصور الشخصیة والصور الجماعیة یمكن 

 -صوٍر مختلفة لألصدقاء. كذلك یمكنكم أن تعبئوا بیانات صدیق واحد أو صدیقین. یمكن للصورة الواحدة أن تتسع على األكثر ِلـ 

 ً  فاتركوا تلك الخانة فارغة.   أشخاص حسب حجم إزار خلفیة الصورة. أما إذا كنتم ال ترغبون بصور لألصدقاء إطالقا

أ( اكتبوا ھنا أسماء األصدقاء المشاركین في صورة األصدقاء مع رموز فصولھم في حالة ما إذا كانوا في فصوٍل مختلفة. اإلسم  

 الشخصي یكفي.  

ل من  ب( اكتبوا مرة أخرى اسم الطالب المطلوب تصویره. یجب أن یُكتب االسم مرة أخرى ألن المصّور یفصل الجزء األسف

 االستمارة. 
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