
SCOALA DE LIMBA ROMANA, CULTURA SI TRADITII ROMANESTI
                                       35 Fairmount Road Ridgewood, N.J. 07450
                                                             2021-2022
                                                         Formular de Inregistrare

A. DATE GENERALE

Numele copilului ______________________________
Prenumele ______________________________
Data Nasterii ______________________________
Limba/ limbi vorbita/ vorbite ______________________________

Frați sau surori înscriși la aceasta scoala ______________________________

Numele Părinților/Gardieni ______________________________

Adresa ______________________________

Adresa (dacă este diferită de cea a cursantului)_____________________________

Adresa Email ______________________________

Numar de Telefon ______________________________
(Nume) (Acasa) (Celular)

Numar de Telefon ______________________________
(Nume) (Acasa) (Celular)

Contact prioritar in caz de urgenta
1.____________________________________- (relația cu cursantul)
2. ____________________________________- (relația cu cursantul)



B. CURSUL/CURSURILE DORITE

€ Cursul de Limba Romana(incepatori)

€ Cursul de Cultura/Istorie/Tradiții Românești(avansați)

C. DATE DESPRE COPIL

1. Ce fel de persoană e copilul dvs, ce fel de personalitate are?

…………………………………………………………………………………………

………………………………………...

…………………………………………………………………………………………

………………………………………...

2. Ce credeți că-l face special pe copilul dvs, ce aptitudini speciale are?1

…………………………………………………………………………………………

………………………………………...

…………………………………………………………………………………………

………………………………………...

3. Care este limba maternă a copilului dvs? Care este a doua limbă folosită de

acesta? In care limbă se comunică acasă între părinte-copil și între mamă-tată?

………………......………………………………………………………………………

………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………...

1a) Aptitudini verbale/limbaj (de ex: capacitate de citire, scriere și vorbire)
b) Aptitudini de logică și matematică (de ex: capacitate de a rezolva probleme, a clasifica și a socoti)
c) Arte vizuale și ale spectacolului (de ex: desen, pictură, muzică)
d) Capacității psiho-motorice de mișcare (de ex: dans, atletic, fotbal,etc)

e) Aptitudini interpersonale (de ex: de comunicare, de leadership)

f) Aptitudini intrapersonale (de ex: reflectiv, autonom)



4. Copilul dvs este deja înscris la școală? Dacă da, în ce sistem de învățământ este?

(ex: Public School, Montesori, Private School - Catholic, etc)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

5. Care sunt lucrurile/activitățile preferate ale copilului dvs. (de ex. muzică, sport,

dans, bricolaj, pictură, etc) și ce alte activități extracuriculare are copilul dvs?

………………………………………………………………………………………

………………………………........

………………………………………………………………………………………

………………………………........

6. Există probleme de sănătate și, dacă da, vă rog sa le menționați (de ex. alergii,

astm, epilepsie, probleme de învățare (dislexie, dixgrafie), etc?)

………………………………………………………………………………………

………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………

7. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la acest curs?

………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………

……………………………………………………….………………...

8. Alte sugestii, comentarii care doriți sa le împărtășiți cu noi?

………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………

……………………………………………………….…………………



………………………………………………………………………………………

…………….………………………

Dorim sa va aducem la cunostinta ca în timpul cursurilor, copiii vor fi in grija
instructorilor si a voluntarilor și nu pot părăsi clasa decât pentru a folosi toaleta.

In cazul in care copilul este mic si are nevoie de ajutor la toaleta, va rugam sa ne
aduceti la cunostinta acest lucru pentru a putea fi acompaniat. La sfarsitul lectiei,
rugăm ca fiecare părinte sa vina sa isi ia copilul din clasa. In caz de urgenta,
instructorii sau asistenții voluntarii va vor informa cu promptitudine.

Daca exista alte informatii care ne pot ajuta sa cream o experienta pozitiva pentru
copilul dumneavostra, va rugam sa ne dati detalii pe verso. De asemenea, va rugam
sa ne aduceti in atentie alergii, nevoi speciale, probleme de sanatate sau orice alte
aspecte similare.

Sunt de acord ca fotografii/videoclipuri ale copilului meu sa fie folosite in scop
promotional sau educațional pe Website-ul sau pe Site-ul Facebook ale Școlii
Românești sau ale Bisericii Sfantul Ioan Valahul.
________Da ________Nu

Nu in ultimul rand, va rugam sa ne informati daca doriti sa ajutati scoala prin
achizitionarea de rechizite si materiale necesare _______Da ______ Nu        
sau sa va voluntariati timpul in clasa. _______Da ______Nu
 
Certific faptul ca informația oferită in acest formular este corecta.

Data _________________________ ____________________________________
                (Semnătura Părintelui/Gardianului)

                                                      Va Multumim!


