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Hướng dẫn cách điền giấy đăng ký đặt mua hình chụp tại trường
Hàng năm ở các trường học Phần Lan thường tổ chức một buổi chụp hình. Học sinh có thể chụp hình cả lớp theo
nhóm hoặc hình chân dung cá nhân nếu muốn. Tất cả học sinh, những ai đã tham gia chụp hình, phải nộp lại mẫu
đơn/giấy đăng ký này. Mẫu đơn yêu cầu chữ ký của người giám hộ. Nếu học sinh nào trên 18 tuổi thì có thể tự điền
và tự ký vào đơn. Đơn được trao cho nhiếp ảnh gia.
Sau buổi chụp hình, những hình đã chụp sẽ tự động được gửi đến nhà của học sinh. Có thể chỉnh sửa đơn đặt hàng
trên mạng: trên đó sẽ có nhiều sự lựa chọn với những sản phẩm khác nhau. Đơn đặt hàng cũng có thể hủy nếu các
bạn không muốn gửi đến mình bất kỳ thứ gì. Tất cả các sản phẩm được gửi về nhà có thể được trả lại miễn phí trong
thời gian hai tuần. Các bạn sẽ nhận được thư điện tử (email) từ chúng tôi khi đơn đặt hàng đã được thêm vào cửa
hàng trực tuyến để chỉnh sửa. Sau khi nhận được tin nhắn, các bạn có một tuần để sửa đổi đơn đặt hàng.

Cách bạn điền vào đơn đặt hàng như sau:
Điền vào mỗi ô một chữ, số hay ký tự khác cho dễ đọc.
1. Thông tin người trong hình
a) Tên của học sinh tham gia chụp hình: họ và tên.
b Tên lớp học của học sinh tham gia chụp hình (ví dụ 1A, 5B, 9C)
2. Thông tin người đăng ký
Người đăng ký là giám hộ của một học sinh dưới 18 tuổi hoặc chính là một học sinh trên 18 tuổi.
a) Họ và tên của người đăng ký
b) Địa chỉ của người đăng ký: tên đường phố và số, số nhà và ký hiệu tòa nhà (ví dụ Vasaratie 2 A)
c) Số hộp thư và bưu điện của người đăng ký: khu vực hoặc thành phố nơi bạn sống (ví dụ 65350 Vaasa)
d) Số điện thoại của người đăng ký (tốt nhất là số di động, ví dụ 040 123 4567)
e) Địa chỉ email của người đăng ký. Đây là thông tin rất quan trọng, bởi vì thông tin liên quan đến đơn đặt hàng được
gửi bằng email. Địa chỉ email này là tên đăng nhập khi bạn đăng nhập vào cửa hàng trực tuyến.
f) Chữ ký.
3. Đơn đặt hàng và bảng giá
Tại đây giới thiệu về các sản phẩm trong đơn đặt hàng của bạn và giá của chúng. Các bạn chỉ có thể hủy đăng ký sản
phẩm trong thời gian chỉnh sửa đơn đặt hàng trên cửa hàng trực tuyến.
4. Sản phẩm bổ sung
Nếu các bạn muốn thêm vào đơn đặt hàng nhiều sản phẩm hơn là trong bảng giá đề cập, các bạn có thể nhập vào
mục số lượng sản phẩm bổ sung con số bao nhiêu cho mỗi sản phẩm bổ sung nếu bạn muốn. Nếu bạn không muốn
có sản phẩm bổ sung, hãy để ô trống.
5. Hình ảnh Bạn bè
Ngoài hình chân dung và hình ảnh nhóm, trong buổi chụp hình có thể chụp ảnh cùng bạn bè và anh chị em. Mẫu
đơn có thể chứa tối đa thông tin của ba hình chụp cùng bạn bè khác nhau. Các bạn cũng có thể điền vào chỉ một
hoặc hai thông tin về hình chụp cùng bạn bè. Nếu bạn không muốn bất kỳ hình ảnh bạn bè nào thì hãy để ô trống.
a) Nhập tên của những người bạn sẽ chụp chung trong hình này. Một hình chụp với bạn bè có thể chụp tối đa sáu
người.
b) Nhập lại tên của học sinh sẽ chụp hình. Tên cần phải được viết lại bởi vì nhiếp ảnh gia sẽ lấy đi phần dưới của đơn.
c) Đánh dấu gạch chéo, bạn muốn hình chụp với bạn bè có kích thước bình thường hay kích thước lớn.
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