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Hakemus Vantaan aikuisopiston
tarjoamaan aikuisten perusopetukseen
(Application for the Adult Basic Education at Vantaa
Adult Education Institute)

HAKIJAN PERUSTIEDOT (Basic information of the applicant)
Etunimet
(First names)

Sukunimi
(Family name)

Henkilötunnus tai syntymäaika
(Finnish Personal identification number Äidinkieli
or the date of birth) (ppkkvvxxxx)
(Native language)

Osoite
(Address)

Postinumero ja -toimipaikka
(Postal code and Town)

Sähköposti (E-mail)

Puhelin (Telephone number)

Kansalaisuus (Nationality):

Kansalaisuus 2 (Nationality 2):

Oleskelulupa (Residence permit)

Olen tällä hetkellä... (I am currently...)

P-Pysyvä (Permanent)

työssä (at work)

A-Jatkuva (Continuous)

työtön (unemployed)

B-Tilapäinen (Temporary)

opiskelija (student)

Minulla ei ole oleskelulupaa
(I don’t have a Residence permit)

muu (other)
eläkkeellä (retired)

Minä olen Suomen kansalainen
(I am a Finnish citizen)
AIKAISEMMAT OPINNOT (Previous studies)
Olen käynyt koulua
I have attended school for

vuotta

kuukautta.
years

month(s).

Minulla on koulutodistus Suomessa ja näytän sen testipäivän haastattelussa
(I have a school certificate and I have it with me to show in the interview on the test day.)
Olin koulussa (aika ja paikka) (I attended school (time and place)):
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Minulla ei ole aikaisempaa koulutusta
(I have no previous studies)
Suomen kielen taso, jos se on testattu (Level of Finnish language, if tested)

TYÖKOKEMUS (Work experience)
Työnantaja (Employer)

Kuinka kauan olet ollut töissä? (How long have you worked?)

LISÄTIEDOT (Additional information)
Mistä kuulit koulutuksesta/oppilaitoksesta?
(Where did you get the information about the education/school?)
TE-toimisto (Employment services)
Kaveri (friend)
Opiston internet-sivut (the Institute’s home page)
Sanomalehti (newspaper)
Muu (other)
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS (Date and signature)
Päiväys

Hakijan allekirjoitus

Hakijan nimenselvennys

KUTSU TESTIIN (Invitation to the test)
Haluan kutsun testiin
(I want the invitation to the test by)

sähköpostilla (email)
tekstiviestillä (text message)

Palauta allekirjoitettu hakemus sähköpostitse osoitteeseen: aipe@vantaa.fi
Return signed application to address: aipe@vantaa.fi

TULOSTA
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