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رھﻧﻣﺎی ﭘر ﮐردن ﻓورﻣ ٴﮫ ﺳﻔﺎرش ﻋﮑس ھﺎی ﻣﮑﺗب
در ﻣﮑﺎﺗب ﻓﻧﻠﻧدی ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺷﮕردان را ﺑرﮔزار ﻣﯾﮑﻧد .در ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﻋﮑﺳﮭﺎی ﻓردی ﺷﺎﮔردان ﺑطور ﻣﯾل ﺷﺎن و ھﻣﭼﻧﺎن ﻋﮑﺳﮭﺎی
ﮔروھﯽ ﺗﻣﺎم ﺻﻧف ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
ﺗﻣﺎم ﺷﮕردان ﮐﮫ در ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺷرﮐت ﻣﯾﮑﻧﻧد ،اﯾن ﻓورﻣﮫ را ﺧﺎﻧﮫ ﭘوری ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﺑرﮔردارﻧد .در ﻓورﻣﮫ اﻣﺿﺎء واﻟدﯾن/ﺳرﭘرﺳت
ﺿروری ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﮔر ﺷﺎﮔرد ﺑﺎﻻی ﺳن  ۱۸ﺑﺎﺷد ،ﺧودش ﻣﯾﺗواﻧد ﻓورﻣﮫ را ﺧﺎﻧﮫ ﭘوری و اﻣﺿﺎء ﻧﻣﺎﯾد .ﻓورﻣﮫ ﺑﮫ ﻋﮑﺎس ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯾﺷود.
ﺑﻌد از ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﻋﮑس ھﺎی أﻣﺎده ﺷده ﺧودﺑﺧود ﺑﮫ ﺧﺎﻧ ٴﮫ ﺷﮕردان ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯾﺷود .ﺳﻔﺎرش را ﻣﯽ ﺗوان در ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺗﻐﯾﯾر داد ،در
آﻧﺟﺎ ﻣﺟﻣوﻋ ٴﮫ ﺑزرﮔﯽ از ﻣﺣﺻوﻻت وﺟود دارد .اﮔر ﻧﻣﯾﺧواھﯾد ﮐﮫ ﭼﯾزی ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود ،ھﻣ ٴﮫ ﻣﺣﺻوﻻت را از ﺳﻔﺎرش ﺧود
ﺧﺎرج ﮐﻧﯾد .ﺗﻣﺎم ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده ،آﻧرا در ظرف دو ھﻔﺗﮫ ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺟﺎﻧﯽ/راﯾﮕﺎن ﻣﺳﺗرد ﻧﻣود .وﻗﺗﯾﮑﮫ
ﻣﺣﺻوﻻت در ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑرای ﺗﻐﯾرات ﺣﺎﺿر ﮔردﯾد ،ﺷﻣﺎ از ﻣﺎ اﯾﻣل ) (emailﺑدﺳت ﻣﯾﺎورﯾد .ﺑﻌد از ﺑدﺳت آوردن اﯾﻣل
) (emailﺷﻣﺎ ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺑرای ﺗﻐﯾر آوردن در ﺳﻔﺎرش دارﯾد.

ﺑدﯾن ﺷﮑل ﻓورﻣ ٴﮫ ﺳﻔﺎرش را ﭘر ﻣﯾﮑﻧﯾد
در ھر ﭼوﮐﺎت/ﺧﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﺣرف ،ﻋدد و ﯾﺎ ﻋﻼﻣﮫ را ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﺗﺎ ﮐﮫ ﺧواﻧدن آن آﺳﺎن ﺑﺎﺷد.
 .1ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﺧص
 .aاﺳم و ﺗﺧﻠص ﺷﺎﮔردﯾﮑﮫ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯾﺷود.
 .bﺷﻣﺎره ﺻﻧف ﺷﺎﮔردﯾﮑﮫ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯾﺷود.
.2

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳﻔﺎرش دھﻧده
ﺳﻔﺎرش دھﻧده واﻟدﯾن/ﺳرﭘرﺳت ﺷﺎﮔرد زﯾر ﺳن  ۱۸ﺳﺎل اﺳت و ﯾﺎ ﺷﺎﮔرد ﺑﺎﻻی ﺳن  ۱۸اﺳت.
 .aاﺳم و ﺗﺧﻠص ﺳﻔﺎرش دھﻧده
ﺷﻣﺎره اﭘﺎرﺗﻣﺎن .ﺑطور ﻣﺛﺎل.Vasaratie 2A :
ﺷﻣﺎره ﺑﻼک ،دھﻠﯾز و
ﻣﺎره ﺳرک،
ٴ
ٴ
 .bآدرس ﺳﻔﺎرش دھﻧده :اﺳم و ﺷ ٴ
 .cﮐود ﭘوﺳﺗﯽ و ﻣﺣل :ﺷﮭر و ﯾﺎ وﻻﯾﺗﯽ ﮐﮫ آﻧﺟﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾد .ﺑطور ﻣﺛﺎلVaasa 65350 :
 .dﺷﻣﺎره ﺗﯾﻠﻔون )ﺗرﺟﯾﺢ ﯾﮫ ﺗﯾﻠﻔون دﺳﺗﯽ داده ﻣﯾﺷود .ﺑطور ﻣﺛﺎل(040 123 4567 :
 .eآدرس اﯾﻣل/ﭘوﺳت ﺑرﻗﯽ ) .(emailاﯾن ﯾﮏ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﮭم اﺳت زﯾرا ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻔﺎرش از طرﯾﻖ اﯾﻣل/ﭘوﺳت
ﺑرﻗﯽ ) (emailﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯾﺷود .اﯾن اﯾﻣل/ﭘوﺳت ﺑرﻗﯽ ) (emailاﺳم ﮐﺎرﺑری اﺳت ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ آن ﻣﯾﺗواﻧﯾد داﺧل
ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺷوﯾد.
 .fاﻣﺿﺎء

 .3ﺳﻔﺎرش ﻧﺎﻣﮫ و ﻧرﺧﻧﺎﻣﮫ
 .aدر اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻔﺎرش ﺷﻣﺎ اﺳت و ھﻣﭼﻧﺎن ﻧرخ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ ﺷﻣﺎ در زﻣﺎن
ﺗﻐﯾرات ﺳﻔﺎرش ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺣﺻوﻻت را از ﺳﻔﺎرش ﺧود ﺧﺎرج ﮐﻧﯾد.
 .4ﻣﺣﺻوﻻت اﺿﺎﻓﮫ
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺻوﻻت اﺿﺎﻓﮫ از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻧرخ ﻧﺎﻣﮫ ذﮐر ﺷده ،در آن ﺻورت ﺑﻧوﯾﺳﯾد در ﻗﺳﻣت ﻣﺣﺻوﻻت اﺿﺎﻓﮫ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﭼﮫ ﺗﻌداد از ﮐدام ﻣﺣﺻول را ﻣﯾﺧواھﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺻوﻻت اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣﯾﺧواھﯾد ،ﭼوﮐﺎت/ﺧﺎﻧﮫ را ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮕذارﯾد.
 .5ﻋﮑس ﺑﺎ دوﺳﺗﮭﺎ
ﻋﻼوه ﻋﮑﺳﮭﺎی ﻓردی و ﻋﮑﺳﮭﺎی ﮔروھﯽ ﻣﯾﺗوان ﻋﮑس ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن و ﯾﺎ ﺧواھر/ﺑرادر ﮔرﻓت .در ﻓورﻣﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳﮫ دوﺳت
ﺑر
ٴ
ً
را ﺟﺎی داد .ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﮏ و ﯾﺎ دو دوﺳت را ﺧﺎﻧﮫ ﭘوری ﮐﻧﯾد .اﮔر اﺻﻼ ﻋﮑس ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن را ﻧﻣﯾﺧواھﯾد ﭘس
ﭼوﮐﺎت/ﺧﺎﻧﮫ را ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮕذارﯾد.
 .aدر آﯾﻧﺟﺎ اﺳم ھﺎی دوﺳت ھﺎی را ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﮐﮫ در ﻋﮑس ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .در ﯾﮏ ﻋﮑس اﻟﯽ ﺷش ﺷﺧص ﻣﯾﺗواﻧد ﺟﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
 .bاﺳم ﺷﺧص را دوﺑﺎره ﺑﻧوﯾﺳﯾد .اﺳم دوﺑﺎره ﺑﺎﯾد ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود ﭼوﻧﮑﮫ ﻋﮑﺎس ﻗﺳﻣت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓورﻣﮫ را ﺟدا ﻣﯾﮑﻧد.
اﻧدازه ﻋﺎدی و ﯾﺎ ﺑزرگ ﻣﯾﺧواھﯾد.
 .cاﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻋﮑس دوﺳت را ﺑﮫ
ٴ
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