
Ranskalaisen koulun ystävät ry:n Jardin d'enfants de l’Association
leikkikoulu des Amis de l’Ecole Française
ILMOITTAUTUMISLOMAKE BULLETIN D'INSCRIPTION

Sukunimi / Nom de famille  

Etunimet / Prénoms Kutsumanimi / Prénom usuel  

    

Henkilötunnus / Date de naissance et numéro d'identité Kotikunta / Domicile  

Osoite / Adresse

Postinumero / Code postal Postitoimipaikka / Ville

Puhelin / Téléphone Puhelin / Téléphone

Kansalaisuus / Nationalité Äidinkieli / Langue maternelle 

Uskonto; väestörekisteri / Religion; registre d'état civil Muut kotikielet / Autres langues  

HUOLTAJAT / LES PARENTS  

Sukunimi / Nom de famille Etunimi / Prénom

Osoite / Adresse

Postinumero ja postitoimipaikka / Code postal Puhelin / Téléphone

Arvo tai ammatti / Profession Työpaikka / Lieu de travail

Puhelin / Téléphone Sähköposti / Courrier électronique

Sukunimi / Nom de famille Etunimi / Prénom

Osoite / Adresse

Postinumero ja postitoimipaikka / Code postal Puhelin / Téléphone

Arvo tai ammatti / Profession Työpaikka / Lieu de travail

Puhelin / Téléphone Sähköposti / Courrier électronique

http://www.hrsk.fi

http://www.rekola.org/jardin/
http://www.rekola.org/ystavat/



 
Lisätietoja / Renseignements supplementaires (Perustelut hakemiselle Ranskalaisen koulun ystävät ry:n
leikkikouluun / Motifs pour l'inscription au Jardin d'enfants de l’Association des Amis de l’Ecole Française)

Päiväys / Date Allekirjoitus / Signature  

Onko lapsella sisaria Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa?  / Est-ce que l'enfant a des soeurs ou des 
frères au Lycée franco-finlandais d'Helsinki? 

Nimi / Nom Luokka / Classe  

Nimi / Nom Luokka / Classe  

Nimi / Nom Luokka / Classe  

Nimi / Nom Luokka / Classe  

Koulut/päiväkodit ulkomailla / Les écoles/jardins d'enfants à l'étranger

Koulun nimi / Nom de l'école Paikkakunta / Localité

Aika / Période Luokat / Classes

Päiväkodit Suomessa / Jardins d'enfants en Finlande

Päiväkodin nimi / Nom du jardin d'enfants Paikkakunta / Localité

Aika / Période Luokat / Classes
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