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راھﻧﻣﺎی ﺗﮑﻣﯾل ﮐردن ﻓرم ﺳﻔﺎرش ﻋﮑس ھﺎی ﻣدرﺳﮫ
ھر ﺳﺎﻟﮫ در ﻣدارس ﻓﻧﻼﻧدی ﻋﮑس ﺑرداری از داﻧش آﻣوزان ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود .در اﯾن ﻋﮑس ﺑرداری از داﻧش آﻣوزان ﻋﮑس ھﺎی ﭼﮭره ﯾﺎ
ﭘرﺗره ﺑﮫ ﺧواﺳت ﺧودﺷﺎن و ﻧﯾز ﻋﮑس ھﺎی دﺳﺗﺟﻣﻌﯽ از ﮐل ﮐﻼس ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ھﻣﮫ داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻋﮑس ﺑرداری ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎﯾد اﯾن ﻓرم را ﺗﮑﻣﯾل ﮐرده و ﺑرﮔرداﻧﻧد .ﺳرﭘرﺳت داﻧش آﻣوز ﺑﺎﯾد اﯾن ﻓرم
را اﻣﺿﺎء ﻧﻣﺎﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺳن داﻧش آﻣوز  18ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷد ،او ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧودش اﯾن ﻓرم را ﺗﮑﻣﯾل و اﻣﺿﺎء ﮐﻧد .اﯾن ﻓرم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﻋﮑﺎس ﺗﺣوﯾل داده ﺷود.
ﭘس از ﻋﮑس ﺑرداری ،ﻋﮑس ھﺎی آﻣﺎده ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ داﻧش آﻣوزان ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔردد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺳﻔﺎرش ﺧود را در ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﻧﺟﺎم داده
و ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد :در آﻧﺟﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﮐﺎﻻی ﻣﺗﻔﺎوت وﺟود دارﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﻧﯾﺳﺗﯾد ھﯾﭻ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑراﯾﺗﺎن ارﺳﺎل ﺷود ،ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد ھﻣﮫ ﮐﺎﻻھﺎ را از ﺳﻔﺎرش ﺧود ﺣذف ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺗﻣﺎم ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ارﺳﺎل ﺷده اﻧد را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻣدت دو ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ طور راﯾﮕﺎن
ﺑرﮔرداﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﻔﺎرش ﺑرای اﻧﺟﺎم و ﺗﻐﯾﯾر دادن ﺑﮫ ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﻓزوده ﺷد ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧواھﯾم ﻓرﺳﺗﺎد .ﺷﻣﺎ ﭘس
از درﯾﺎﻓت ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﻓرﺻت ﺧواھﯾد داﺷت ﺗﺎ ﺳﻔﺎرش ﺧود را اﻧﺟﺎم داده و ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد.

ﻓرم ﺳﻔﺎرش را اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد
در ھر ﻣرﺑﻊ ﯾﮏ ﺣرف ،ﺷﻣﺎره و ﯾﺎ ﻋﻼﻣﺗﯽ ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﺗﺎ ﺧواﻧدﻧش آﺳﺎن ﺑﺎﺷد.
 .1ﻣﺷﺧﺻﺎت داﻧش آﻣوزی ﮐﮫ از او ﻋﮑس ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود
 .aﻧﺎم داﻧش آﻣوزی ﮐﮫ در ﻋﮑس ﺑرداری ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد :ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ.
 .bﺷﻧﺎﺳﮫ ﮐﻼس داﻧش آﻣوزی ﮐﮫ در ﻋﮑس ﺑرداری ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد )ﻣﺛﻼً (1A, 5B, 9C
 .2ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﺧص ﺳﻔﺎرش دھﻧده
ﺷﺧص ﺳﻔﺎرش دھﻧده ﺳرﭘرﺳت داﻧش آﻣوز زﯾر ﺳن  18ﺳﺎل اﺳت و ﯾﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺳن داﻧش آﻣوز  18ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷد،
ﺧود داﻧش آﻣوز اﺳت.
 .aﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺷﺧص ﺳﻔﺎرش دھﻧده.
 .bآدرس ﭘﺳﺗﯽ ﺷﺧص ﺳﻔﺎرش دھﻧده :ﻧﺎم ﺧﯾﺎﺑﺎن و ﺷﻣﺎره ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ،ﺷﻣﺎره ورودی و ﺷﻣﺎره ﻣﻧزل )ﻣﺛﻼً (Vasaratie 2 A
 .cﮐد ﭘﺳﺗﯽ و ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﺷﺧص ﺳﻔﺎرش دھﻧده :ﺷﮭر ،ﺷﮭرک ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ ﮐﮫ در آن اﻗﺎﻣت دارﯾد )ﻣﺛﻼً (65350 Vaasa
 .dﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺷﺧص ﺳﻔﺎرش دھﻧده )ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ھﻣراه ،ﻣﺛﻼً (040 123 4567
 .eآدرس ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷﺧص ﺳﻔﺎرش دھﻧده .آدرس ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﮭم اﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺳﻔﺎرش ﺑﺎ ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔردد .ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﯾن آدرس ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻧﺎم
ﮐﺎرﺑری ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 .fاﻣﺿﺎء.
 .3ﺳﻔﺎرش و ﻗﯾﻣت
در اﯾن ﻗﺳﻣت ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟزو ﺳﻔﺎرش ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد و ﻧﯾز ﻗﯾﻣت آﻧﮭﺎ ذﮐر ﮔردﯾده اﺳت .اﮔر ﻣﺎﯾﻠﯾد ﮐﺎﻻﯾﯽ را از ﺳﻔﺎرش ﺧود ﺣذف
ﮐﻧﯾد ،اﯾن ﮐﺎر را ﻓﻘط در ھﻧﮕﺎم اﻧﺟﺎم و ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻔﺎرش در ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد.
 .4ﮐﺎﻻھﺎی ﺑﯾﺷﺗر
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻠﯾد ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر از آﻧﭼﮫ در ﻓﮭرﺳت ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻھﺎ وﺟود دارد در ﺳﻔﺎرش ﺧود ﻗرار دھﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﻌداد ھر
ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد در ﻣﻘﺎﺑل ھﻣﺎن ﮐﺎﻻ ﺑﻧوﯾﺳﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﻧﯾﺳﺗﯾد ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺳﻔﺎرش دھﯾد ،ﻣرﺑﻊ ھﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑل
ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر را ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮕذارﯾد.
 .5ﻋﮑس ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن
ھر داﻧش آﻣوزی ﻣﯽ ﺗواﻧد در روز ﻋﮑس ﺑرداری ﻋﻼوه ﺑر ﻋﮑس از ﭼﮭره ﺧود و ﻋﮑس ھﺎی دﺳﺗﺟﻣﻌﯽ ،ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن و ﺧواھران
و ﺑرادران ﺧود ﻧﯾز ﻋﮑس ﺑﮕﯾرد .در ﻓرم ﻣﺟﻣوﻋﺎ ً ﺟﺎ ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺳﮫ ﻋﮑس ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن وﺟود دارد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
ﻓﻘط اطﻼﻋﺎت ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻋﮑس ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن را ﺑﻧوﯾﺳﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻋﮑﺳﯽ ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد ،اﯾن ﻗﺳﻣت را ﺧﺎﻟﯽ
ﺑﮕذارﯾد.
 .aدر اﯾن ﻗﺳﻣت ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ داﻧش آﻣوز ﻣﺎﯾل اﺳت ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻋﮑس ﺑﮕﯾرد را ﺑﻧوﯾﺳﯾد .در ھر ﻋﮑﺳﯽ ﺑﺎ
دوﺳﺗﺎن ،ﺣداﮐﺛر ﺷش ﻧﻔر ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
 .bﻧﺎم داﻧش آﻣوزی ﮐﮫ از او ﻋﮑس ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود را دوﺑﺎره ﺑﻧوﯾﺳﯾد .ﻧﺎم داﻧش آﻣﻧوز را ﺑﺎﯾد دوﺑﺎره ﻧوﺷت ،ﭼرا ﮐﮫ
ﻋﮑﺎس ﻗﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﻓرم را ﺟدا ﻣﯽ ﮐﻧد.
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. ﺑﺎ ﺿرﺑدر ﻋﻼﻣت ﺑﮕذارﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻋﮑس ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن را در اﻧدازه ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻣﯽ ﺧواھﯾد و ﯾﺎ در اﻧدازه ﺑزرگ.c
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