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Maelekezo ya namna ya kujaza fomu ya kuagiza picha za shule
Huku Ufini picha za shule zinapigwa kila mwaka. Wakati wa kupiga picha, wanafunzi ambao wanataka watapigwa
picha zao wenyewe, pamoja na picha ya kundi la wanafunzi wote wa darasa.
Wanafunzi wote, wanaoshiriki katika kupiga picha, wanapaswa kurudisha hii fomu ikiwa imejazwa. Inabidi fomu
isainiwe na mlezi. Kama mwanafunzi ametimiza miaka 18, anaweza kujaza fomu na kutia saini mwenyewe. Fomu
itakabidhiwa kwa mpiga picha.
Picha zikishapigwa na zikiwa tayari, zitatumwa nyumbani kwa mwanafunzi. Agizo linaweza kubadilishwa kwenye
duka la mtandaoni: kuna bidhaa nyingi mbalimbali zinazopatikana. Pia bidhaa zote zinaweza kuondolewa kutoka
agizo, kama hutaki kutumiwa yoyote. Bidhaa zote zitakazotumiwa nyumbani, zinaweza kurudishwa bila malipo ndani
ya muda wa wiki mbili. Tutakutumia barua pepe, agizo lako litakapoweza kubadilishwa kwenye duka la mtandaoni.
Baada ya kupokea ujumbe, utakuwa na muda wa wiki moja kwa kubadilisha agizo lako.

Ujaze fomu hivi
Ndani ya kila dirisha andika herufi, namba au alama moja tu, ili isomeke kirahisi.
1.

Maarifa ya yule atakayepigwa picha
a) Jina la mwanafunzi atakayepigwa picha: jina la kwanza na la ukoo
b) Darasa la mwanafunzi atakayepigwa picha (kwa mfano 1A, 5B, 9C)

2.

Maarifa ya mwagizaji
Mwagizaji ni mlezi wa mwanafunzi aliye chini ya miaka 18 au mwanafunzi mwenyewe kama ametimiza miaka 18.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3.

Jina la kwanza na la ukoo la mwagizaji
Anwani ya mwagizaji: barabara na namba, ngazi na namba ya nyumba (kwa mfano Vasaratie 2 A)
Namba na eneo la posta ya mwagizaji: mji au manispaa ya makao yako (kwa mfano 65350 Vaasa)
Namba ya simu ya mwagizaji (bora namba ya simu ya mkononi, kwa mfano 040 123 4567)
Anwani ya barua pepe ya mwagizaji. Hii ni muhimu, kwa sababu taarifa za agizo zitatumwa kupitia barua
pepe. Anwani ya barua pepe itatumika kama jina la akaunti, wakati wa kuingia kwenye duka la mtandaoni.
Saini.

Agizo na bei
Orodha ya bidhaa na bei za agizo lako. Unaweza kuondoa bidhaa kutoka agizo lako kwenye duka la mtandaoni tu
ndani ya muda wa kubadilisha agizo.

4.

Bidhaa za ziada
Kama unataga kuagiza bidhaa nyingi zaidi kuliko ilivyoandikwa kwenye orodha, unaweza kuandika unataka
kuagiza bidhaa za ziada ngapi. Kama hutaki kuagiza bidhaa za ziada, usijaze kitu ndani ya madirisha haya.

5.

Picha za marafiki
Pamoja na kupiga picha ya mtu na kundi, siku ya kupiga picha, pia marafiki na ndugu wanaweza kupiga picha
pamoja. Kawaida kwenye fomu kuna nafasi ya kuandika maarifa ya marafiki watatu wa kupiga picha nao. Pia
unaweza kujaza maarifa ya marafiki wawili au hata mmoja tu. Kama hutaki kupiga picha na marafiki, usijaze kitu
ndani ya madirisha haya.
a)

Andika hapa majina ya kwanza ya marafiki ambao unataka kupiga picha nao. Kwenye picha ya marafiki kuna
nafasi ya watu wasiozidi watu sita.
b) Andika tena jina la mwanafunzi atakayepigwa picha. Inabidi kuandika jina tena upya, kwa sababu mpiga
picha atachomoa sehemu ya chini ya fomu.
c) Tia alama, kama unataka picha za marafiki ziwe na ukubwa wa kawaida au ziwe kubwa zaidi.
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