Kuma Kambodsja Skolestipend
Jeg ....................................., aksepterer å støtte eleven ................................................... i ...... klasse.
Fullt skolestipend inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•

Skolemateriell, uniform og bøker.
Hygieneartikler som tannbørste, sepe, håndkle og kam
Jevnlig legesjekk, tannlege og vaksiner
Undervisning i henhold til Kambodsjansk læreplan, samt Engelskundervisning
Tradisjonell dans, musikk, kunst og håndtverk og kroppsøving
Transport
Mat program

Ønsker

Fullt skole-stipend til 585 kr. per mnd.

Ønsker

Delvis stipend til 300 kr. per mnd.

Stipendet kan betales årlig, halvårlig, kvartalsvis eller pr måned via følgende alternativer:
DNB Bank ASA, Kontonr: 5082.08.00955 Navn: Foreningen for Privat Initiativ I Kambodsja.
Skolestipendene kan også betales med PayPal eller kredittkort via nettsidene
www.napic.no eller www.kumacambodia.org. Merk din betaling med Kuma Stipend!
Jeg aksepterer herved
1. Å betale avtalt beløp månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig uten utsettelse.
2. Gi 30 dagers varsel ved oppsigelse av stipendavtalen.
3. Å motta en personlig oppdatering om barnets utvikling per år i tillegg til nyhetsbrev
fra skolen to ganger i året.
4. Å ikke sende personlige gaver til barnet. Ønsker man å gi en ekstra gave må det være til hele
klassen av 20 barn.
5. Man kan besøke skolen om man er i Kambodsja. Det må avtales på forhånd, og man må
signere vår ‘Child Protection Policy’ før man får komme inn på skolen. Denne sendes for
gjennomlesing på forhånd.
Husk å fylle inn detaljene med BLOKK BOKSTAVER
Navn: ____________________________________________________________________
Email adresse: _____________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________
Telefon: __________________________________________________________________
Signatur: __________________________________________

NAPICs kopi

Kuma Kambodsja Skolestipend
Takk for at du/dere har akseptert å støtte eleven ............................................................... i ...... klasse.
Fullt skolestipend inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•

Skolemateriell, uniform og bøker.
Hygieneartikler som tannbørste, sepe, håndkle og kam
Jevnlig legesjekk, tannlege og vaksiner
Undervisning i henhold til Kambodsjansk læreplan, samt Engelskundervisning
Tradisjonell dans, musikk, kunst og håndtverk og kroppsøving
Transport
Mat program

Du har valgt

Fullt skole-stipend til 585 kr. per mnd.

Du har valgt

Delvis stipend til 300 kr. per mnd.

Stipendet kan betales månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig via følgende alternativer:
DNB Bank ASA, Kontonr: 5082.08.00955 Navn: Foreningen for Privat Initiativ I Kambodsja.
Skolestipendene kan også betales med PayPal eller kredittkort via nettsidene
www.napic.no eller www.kumacambodia.org. Merk din betaling med Kuma Stipend

Jeg har akseptert flg:
1. Å betale avtalt beløp månedlig , kvartalsvis, halvårlig eller årlig uten utsettelse.
2. Gi 30 dagers varsel ved oppsigelse av stipendavtalen.
3. Å motta en personlig oppdatering om barnets utvikling per år i tillegg til nyhetsbrev
fra skolen to ganger i året.
4. Å ikke sende personlige gaver til barnet. Ønsker man å gi en ekstra gave må det være til hele
klassen av 20 barn.
5. Man kan besøke skolen om man er i Kambodsja. Det må avtales på forhånd, og man må
signere vår ‘Child Protection Policy’ før man får komme inn på skolen. Denne sendes for
gjennomlesing på forhånd.
Når vi har mottatt din første innbetaling vil vi sende deg første oppdatering og et bilde av eleven.
Om du har spørsmål underveis, vennligst kontakt FORENINGEN FOR PRIVAT INITIATIV I KAMBODSJA
v/ daglig leder Irene Solberg Rømmen på irene@napic.no eller telefon 91674822

