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  Подати реєстрацію: 
Landkreis Goslar 
Fachbereich Bildung und Kultur
Klubgartenstraße 6, 38640 Goslar
Ansprechpartnerin: Annemaria Kaiser

електронна пошта: 
annemaria.kaiser@landkreis-goslar.de
телефон: 05321 76-413

Прізвище / Ім'я  дитини Прізвище / Ім'я  батьків 

Стать країна походження

рідна мова i іноземна мова за алфавітом (німецький)

адреса: вул, номер будинку Поштовий індекс, Розташування

мобільний електронна пошта

Заповнюється дитячим садком/ школою: 
дитячий садок / школу Контактна особа (телефон)

Як дитина потрапляє на мовні курси? Чи потрібне таксі?

Зауваження:

Згода на конфіденційність: 

так,

iя згоден, що наведені тут персональні дані будуть зберігатися біля Landkreis Goslar, Fachbereich 
Bildung und Kultur, Bildungskoordination für Neuzugewanderte. Персональні дані будуть передані 
організатору курсу компанії таксі. Я даю згоду на те, щоб Landkreis Goslar, постачальники курсів, 
компанія таксі використовував мою інформацію для встановлення контакту, передачі інформації i 
забезпечення якості мовних курсів.

Цю згоду можна в будь-який час письмово відкликати. За наступною адресою: Landkreis Goslar, 
Fachbereich Bildung und Kultur, Bildungskoordination für Neuzugewanderte, Klubgarten-straße 6, 
38640 Goslar або електронною поштою Annemaria.Kaiser@landkreis-goslar.de. повідомлення: 
внаслідок відкликання дитина не може брати участь у базовому мовному курсі.

mчоловічого роду Жіночий різноманітні

так ні

пішки, велосипедавтобус нітак, Причина

Landkreis Goslar
Fachbereich Bildung und Kultur, 
Bildungskoordination für Neuzugewanderte
Klubgartenstraße 6, 38640 Goslar
annemaria.kaiser@landkreis-goslar.de

дата народження

зареєструватися 
      курс німецької мови для дітей та молоді з України

дата, Підпис батьків або опікуна

принесені батьками


	Anmeldebogen Sprachgrundkurs Deutsch. Stand 2021
	Datenschutzrechtliche Hinweise  Sprachgrundkurs. Stand 2021
	Informationsblatt Sprachgrundkurs Deutsch_Stand 2021

	Прізвище / Ім'я  дитини: 
	Прізвище / Ім'я  батьків: 
	чоловічого роду: Off
	Жіночий: Off
	різноманітні: Off
	дата народження: 
	країна походження: 
	рідна мова i іноземна мова: 
	Так - за алфавітом (німецький): Off
	ні - за алфавітом (німецький): Off
	адреса: вул, номер будинку: 
	Поштовий індекс, Розташування: 
	мобільний: 
	електронна пошта: 
	дитячий садок / школу: 
	Контактна особа (телефон): 
	принесені батьками: Off
	пішки, велосипед: Off
	автобус: Off
	Так, Причина-Чи потрібне таксі?: Off
	ні-Чи потрібне таксі?: Off
	Зауваження:: 
	Так, Згода на конфіденційність: Off


