
Ranskalaisen koulun ystävät ry:n leikkikoulu HAKULOMAKE / BULLETIN D'INSCRIPTION
Jardin d'enfants de l'Association des Amis de l'École Française Lukuvuosi / Année scolaire 122 2-2020

Sukunimi /
Nom de famille

Etunimet /
Prénoms

Kutsumanimi / 
Prénom usuel

Henkilötunnus / Date de 
naissance et № d'identité

Osoite / Adresse

Postinumero / Code postal Postitoimipaikka / Ville Kotikunta / Domicile

Puhelin / 
Téléphone

Kansalaisuus
/ Nationalité

Äidinkieli / Langue maternelle Muut kotikielet / Autres langues

HUOLTAJAT / LES PARENTS

Sukunimi /
Nom de famille

Etunimi / 
Prénom

Puhelin / 
Téléphone

Sähköposti / 
Email

Tai /
Ou

Osoite / Adresse

Postinumero ja postitoimipaikka / Code postal et ville

Sukunimi /
Nom de famille

Etunimi / 
Prénom

Puhelin / 
Téléphone

Sähköposti / 
Email

Tai /
Ou

Osoite / Adresse

Postinumero ja postitoimipaikka / Code postal et ville

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

Kirjoita ainakin yhden sisaruksen nimi ja luokka /
Donnez le nom et la classe d'au moins une sœur ou d'un frère.

-hoitopaikka

)

 enfant votre de personnalisé
 d'enseignement plan du copie une

 joindre attn! actuel- garde de Endroit
 varhaiskasvatussuunnitelmasta

 lapsenne kopio hakemukseen liittäkää
 huom! Nykyinen 

   Päiväys, ilmoittajan nimi / Date, nom d'annonceur

Ranskalaisen koulun ystävät ry, leikkikoulu Raumantie 4, 00350 Helsinki Puh: +358 (0)44 333 1574
Y-tunnus: 0280560-3 hrsk-ystavat.com/jardinwp/ E-mail: leikkikoulu@hrsk-ystavat.com

Tyttö / Fille
Poik  Garçon /a

Sama 
osoite /  
Même 
adresse

Sama 
osoite /  
Même 
adresse

http://hrsk-ystavat.com/jardinwp/
mailto:leikkikoulu@hrsk-ystavat.com
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