Ласкаво просимо до початкової школи Святого Корбініана
Willkommen in der Grundschule St. Korbinian

будь ласка, заповніть цю форму
Bitte füllen Sie das Formular aus

прізвище дитини
Familienname des Kindes

Ім'я дитини
Vorname des Kindes

дата народження
Geburtsdatum

Місце народження
Geburtsort

країна народження
Geburtsland

релігії
Religion
Geschlecht

 Стать Жіноча (weiblich)
 Стать Чоловіча (männlich)

кількість братів і сестер
Anzahl der Geschwister

повне ім'я батька
vollständiger Name des Vaters

повне ім'я матері
vollständiger Name der Mutter

Дата в'їзду в Німеччину
Datum der Einreise nach Deutschland

повне ім'я матері
momentane Adresse

номер мобільного
Handynummer

адреса електронної
пошти
Mailadresse

Чи є контактна особа,
яка володіє німецькою?
Gibt es einen deutschsprachigen Ansprechpartner?

Grundschule St. Korbinian
in Freising

 ні

(nein) так, а саме (ja, nämlich)
Прізвище (Name):

___________________________________
телефонний номер (Telefonnummer):

___________________________________
Untere Hauptstraße 31
85354 Freising
Tel. 08161 54-22 000
Fax 08161 54-32 000

verwaltung.stkorbinian@schulen-freising.de
https://gs-st-korbinian.freising.de
Schulleitung: Sandra Paretzke, KRin

 так (ja)
Чи є у вас свідоцтво про
реєстрацію міста
Фрайзінг?

Будь ласка, надайте нам сертифікат для копіювання для
наших записів. (Bitte stellen Sie uns eine Kopie der Bescheinigung für unsere Unterlagen zur Verfügung)

 ні (nein)

Haben Sie eine Meldebescheinigung der Stadt Freising?

Будь ласка, надайте нам сертифікат для копіювання для
наших записів. Нам заборонено брати дітей без реєстрації.
(Bitte melden Sie sich im Bürgerbüro an. Ohne Anmeldung
dürfen wir keine Kinder aufnehmen.)

Чи є у вашої дитини
особливі риси, важливі
для нас?

 ні (nein)
 так (ja)

Hat Ihr Kind Besonderheiten,
die uns wichtig sind?

Нам заборонено брати
дітей без реєстрації.
Ist ihr Kind gegen Masern geimpft?

 так (ja)
Будь ласка, надайте нам докази вакцинації. Bitte legen Sie
uns einen Impfnachweis vor.

 ні (nein)

Я підтверджую, що моя інформація правильна.
Ich bestätige die Richtigkeit meiner Angaben.

місце і дата: _____________________ підпис: _______________________
Ort und Datum

Unterschrift:

Заняття для вашої дитини проводяться з понеділка по четвер з 9:00 до
13:05 і в п’ятницю, ймовірно, з 7:55 до 11:15. Привітальну групу очолює
пані Марія Спренг.
Zanyattya dlya vashoyi dytyny provodyatʹsya z ponedilka po chetver z 9:00 do
13:05 i v pʺyatnytsyu, ymovirno, z 7:55 do 11:15. Pryvitalʹnu hrupu ocholyuye
pani Mariya Sprenh.
Der Unterricht für Ihr Kind ist von Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 13:05
Uhr und am Freitag voraussichtlich von 7:55 bis 11:15 Uhr. Die
Willkommensgruppe wird geleitet von Frau Maria Spreng.

Grundschule St. Korbinian
in Freising

Untere Hauptstraße 31
85354 Freising
Tel. 08161 54-22 000
Fax 08161 54-32 000

verwaltung.stkorbinian@schulen-freising.de
https://gs-st-korbinian.freising.de
Schulleitung: Sandra Paretzke, KRin

