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 دستورالعمل برای پر کردن فرم های سفارش 

 
موزان برگزار یم شود. در این عکس برداری ازھر   ھر ساله در مدارس فنالندی عکس برداری از 

ٓ
موز عکس گرفته یم شود و   دانش ا

ٓ
دانش ا

عکس گرویه از کل کالس گرفته یم شود.   ز  نی 
 

موز باید این فرم را 
ٓ
کت یم کنند باید این فرم را تکمیل کرده و برگردانند. شپرست دانش ا موزانز که دراین عکس برداری شر

ٓ
امضاء  ھمه دانش ا

موز 
ٓ
و یم تواند خودش این فرم را تکمیل و امضاء کند. این فرم باید به عکاس تحویل  سال به باال باشد، ا  18نماید. در صورنی که سن دانش ا

 داده شود.  

 
پس از عكس بردارى، محتوای سفارش را یم توان در فروشگاه آنالین تغيی  دهيد: در آنجا مجموعه زیادی از محصوالت متفاوت وجود دارد. 

ز یم توان به طور خودکار بر  عكس  ز در صورنی که شوند ای مشاهده به خانه دانش آموز ارسال هاى آماده شده را نی  مایل نیستید ھیچ   . ھمچنی 
ی ز سفارش خود حذف نمائید. ھنگایم که سفارش برای   از در فروشگاه آنالین   ھمه کاالھا را  در صورت لزوم یم توانید برایتان ارسال شود،   چی 

نتی افزوده ش ونییک د، به شما پست ا و تغیی  دادن به فروشگاه اینیی ونییک خواھیم فرستاد. شما پس از دریافت پست الکیی  یک هفتهلکیی
ً
  معموال

 فرصت خواھید داشت تا سفارش خود را  تغیی  دھید.  

 
 فرم سفارش را اینگونه تکمیل کنید

 
ز تکمیل  سان باشد. فرم باید با حروف بزرگ التی 

ٓ
 شود   در ھر مرب  ع یک حرف، شماره و یا عالمتی بنویسید تا خواندنش ا
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 شده عکس گرفته  شخص. مشخصات  1

 a )موزی ک
ٓ
.  ه نام دانش ا

ی
کت یم کند: نام و نام خانوادگ  در عکس برداری شر

b ) کت یم کند. )مثال موزی که در عکس برداری شر
ٓ
 ( 1A, 5B, 9Cشناسه کالس دانش ا

 
 شخص سفارش دھنده . مشخصات  2

موز زیر سن  
ٓ
موز    18شخص سفارش دھنده شپرست دانش ا

ٓ
موز   18سال است و یا در صورنی که سن دانش ا

ٓ
سال به باال باشد، خود دانش ا

 است. 

 
a)   .شخص سفارش دھنده 

ی
 نام و نام خانوادگ

b)  ل  )مثال ز درس پستی شخص سفارش دھنده: نام خیابان و شماره ساختمان، شماره ورودی و شماره میز
ٓ
 ( Vasaratie 2Aا

c) ن اقامت دارید ) مثال
ٓ
 ( Vaasa 65350کد پستی و محل اقامت شخص سفارش دھنده: شھر، شھرک یا بخشر که در ا

d)  شماره تلف 
ً
 ن ھمراه،  شماره تلفن شخص سفارش دھنده )ترجیحا

ً
 (  0401234567مثال

e)   ونییک مھم است، چرا که اطالعات مربوط به درس پست الکیی
ٓ
ونییک شخص سفارش دھنده. ا درس پست الکیی

ٓ
 ا

ونییک نام کاربری شما   درس پست الکیی
ٓ
نتی این ا ونییک ارسال یم گردد. ھنگام ورود به فروشگاه اینیی  سفارش به پست الکیی

 یم باشد.  

f)  ضاء.  ام 
 
 . اطالعات 3

در اینجا محصوالت با تخفیف که قابل سفارش از فروشگاه آنالین ما یم باشند آورده شده است. هزینه محصوالت در فروشگاه آنالین هنگام  
سفارش بصورت پرداخت آنالین یا قبض پس از دریافت تصاویر قابل پرداخت است. کلیه محصوالت )به استثنای محصوالت تصویر  

 روزه دارند.  ۱۴ال( حق برگشت  دیجیت
 
 . عکس با دوستان4

ز از دوستان و خواهران و برادران خود   د یتوان  یم عکس برداری   ، در روز پرتره و گرویه یعالوه بر عکسها  د. در فرم برای سه عکس   عکس نی  بگی 
ز یم توانید فقط اطالعات یک   هر   دوستان بهبا   عکسیک    یا دو عکس با دوستان را بنویسید. در  مختلف از دوستان جا وجود دارد. ھمچنی 

د جای   عکس نفر را در   ۶- ۴ زمینه باشد پارچه  که  اندازه   نیم خواھید، این قسمت را خایل   تان. در صورنی که ھیچ عکش با دوستانیم گی 
 بگذارید.  

a )  کت یم کنید دوستان با  عکس در  اگر کت کننده در عکس نوشته شود  نام باید در این قسمت شر اگر   . است نام کوچک کافز  . اشخاص شر
 شماره شناسه کالس هم نوشته شود.   در آن زمان باید   د نباش  یگر یخواهر و برادر در کالس د ا یدوستانتان  

b  موز را باید دوباره نوشتکامل ( نام
ٓ
موزی که از او عکس گرفته یم شود را دوباره بنویسید. نام دانش ا

ٓ
عکاس قسمت    بدلیل اینکه،  دانش ا

 پاییتز فرم را جدا یم کند. 
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