
 

 

Потвърждение, че детето е в образованието 

Училището в Aberdeenshire, което детето напуска: 
Моля напишете името и телефона на училището: 
Родител/Настойник: Моля дайте тази карта в новото 
училище на Вашето дете и ги помолете да следват 
информацията по-долу. 
 

Новото училище: Моля свържете се с Aberdeenshire 

Council (UK) (eal.service@aberdeenshire.gov.uk) и 

горепосоченото училище. Моля потвърдете, че това дете 
е било записано във Вашето училище и сте получили 
информация за училищното досие на детето. 

Моля включете: 
- име на детето и дата на раждане 

- име и контакт на Вашето училище 
- потвърждение, че детето е записано 

Име на детето  

Име на училището  

Имейл на училището  

Телефон на училището  

✉ 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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