
 

 

Apstiprinājums, ka bērns mācās skolā 

Aberdīnšīras skola, no kuras jūsu bērns izstājas: 
Lūdzu, uzrakstiet skolas nosaukumu un kontaktin-
formāciju: 
 
Vecāki/ aizbildņi: Lūdzu, iesniedziet šo karti jūsu  
bērna jaunajā skolā un pajautājiet, lai seko zemāk 
sniegtajai informācijai. 
 
Jaunā skola: Lūdzu, kontaktējieties ar Aberdīnšīras  Pa-
domi (UK) (eal.service@aberdeenshire.gov.uk) un skolu, 
kas ir minēta augstāk. Lūdzu, apstipriniet, ka šis bērns ir 
uzņemts skolā, lai iegūtu informāciju par 
bērnu/ bērna skolas dokumentiem. 
Lūdzu, iekļaujiet: 
- bērna vārdu, uzvārdu un dzimšanas datus, 
- jūsu skolas nosaukumu un kontaktinformāciju, 

Bērna vārds,uzvārds  

Skolas nosaukums  

Skolas epasta adrese  

Skolas telefona numurs  

✉ Aberdeenshire Council 

Education Woodhill House, Aberdeen  

  EC and Leisure facilities 03456 081202 

  EAL Service              01771 644199 

English as an Additional  Language Service (EAL) 
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