
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИКА

Име, презиме и фамилия (Student's name / bg )

Име, презиме и фамилия (Student's name / eng )

Дата на раждане (DOB)

Клас (Grade to be enrolled) Български език като чужд

Месторождение (Place of birth)

Адрес (Home address)

Братя или сестри в училището (Siblings enrolled)

3дравословни проблеми, алергии и др.

 (health issues, allergies, etc.)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  РОДИТЕЛИТЕ

Име на майката/телефон (Mother’s name /phone) Ваня Димитрова (435) 962-0530

Имейл (Email contact) van4eto@yahoo.com

Име на бащата /телефон (Father’s name /phone) - -

Имейл (Email contact) -

Настойник, адрес, телефон и имейл Родители

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният(та) родител (настойник) на ученика

I, the undersigned  parent (legal gardian) of

ПОДПИС : ДАТА :
(Signature)                                                                                      (Date)                                                                                      

Алис Ерин Обърг

Alis Erin Oberg

04 декември 2013 г.

USA

140 Amberly Place, Roswell 30075

-

не

Bulgarian Center for Cultural Advance | 3180 Peachtree Road NE, Atlanta, GA 30305 

| info@atlantabgschool.com | ( 470 ) 265 – 6660

записан като ученик в „Български център за културен напредък“ през учебната 2020-2021 година, (         ) РАЗРЕШАВАМ или (           ) НЕ 
РАЗРЕШАВАМ снимки на детето ми да бъдат публикувани в интернет страницата и/или фейсбук страницата на „Български център за културен 
напредък“.

 enrolled as a student in the Bulgarian Center for Cultural Advance, during the 2020-2021 academic year, (              ) GIVE permission or (          ) DO 
NOT give permission  photos of my child to be published on the website and/or the Facebook page of the Bulgarian Center for Cultural Advance.

С настоящия си подпис давам своето съгласие детето ми да бъде записано в „Български център за културен напредък“ през учебната 2020-2021 година, като се 
задължавам да спазвам общите условия и правилника за вътрешния ред, с които съм запознат/а.

By placing my signature I give permission my child to be enrolled at the Bulgarian Center for Cultural Advance during the 2020-2021 academic year, and I undertake to 
comply with the general terms , conditions and internal rules to which I have been made aware of.

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ  ~  
REGISTRATION FORM  ~

2 0 2 0 / 2 0 2 1 


