OB-oppilaan ohje.
Sait sähköpostissa ohjeet ja linkin:

Link for web
registration:

http://database.rotary-yep.net/gui/webregistration/Default.aspx?guid=1363f015bfe5-4955-b0b2-7743f7653ad8

Avaa linkki niin pääseet hakemuksen alkuun: Huom! Kieltä ei voi vaihtaa. Hakemuksessa on ohjeet, joita
seuraamalla pääsee eteenpäin. Luen huolella joka sivun ohjeet. Alussa on kerrottu tarvittavat tiedot:
1. Voimassaoleva passi. Passin on oltava voimassa vähintään 6 kuukautta vaihdon päättymisen jälkeen.
Hakemuksessa päästään eteenpäin vaikka passi ei tätä ehtoa täyttäisikään. Passi on kuitenkin syytä
uusia mahdollisimman pian
2. Vanhempien sähköpostiosoitteet (jos ei ole, voi silti tehdä hakemuksen)
3. Emergency contact yhteystiedot. Tämä on henkilö, johon voidaan tarvittaessa ottaa yhteys, jos
vanhempiasi ei tavoiteta.

Klikkaa Oppilas:
Täytä puuttuvat tiedot:
State: Ei merkitä
Business phone: Ei välttämätön
Foreign phone: Ei merkitä (tämä on se numero, joka sinulla on sitten vaihdossa käytössä)
Skype ja Homepage: Merkitään jos käytössä
Hakemus voidaan täyttää ilmoittamatta passin tietoja. Tälloin valitaan vaihtoehto No passport. Vähemmällä
vaivalla pääsee, kun jo tässä vaiheessa on passi ja joka on riittävän kauan voimassa.

Lähtökohta:

Täytetty sivu:

Kun tiedot on täytetty, klikkaa Seuraava. Jos jotakin puuttuu, sivu ei vaihdu ja puuttuva tieto korostuu
punaisella. Huom! Edellinen vaihtoehto ei välttämättä toimi. Hakemuksen alkuun pääset jälleen sähköpostin
linkin avulla.
Seuraavaksi lisätään vanhempien tiedot. Ammattinimike lisätään englanniksi (mikäli tiedossa).
Vanhempien tietojen jälkeen lisätään Emergency contact (Hätäyhteystiedot). Hätäyhteystieto on pakollinen,
vaikkakin hakemuksessa on vaihtoehto Ei hätäyhteystietoja.
Hätäyhteystiedon kohdalla Relationship tarkoittaa suhdetta oppilaaseen eli veli, sisko, serkku, täti tai joku
muu vastaava.
Klikkaa Seuraava

Tee maavalinta. Valitse neljä maata kuten klubisitoumusta täyttäessäsi. Ylös/Alas-painikkeilla voit muuttaa
valitsemiesi maiden järjestyksen samaksi kuin klubisitoumuksessa. Vähintään kahden maan täytyy olla eienglantia puhuvia maita.

Klikkaa seuraava
Kuvien lisäys. Oma kuva on välttämätön. Muutkin voi lisätä. Nämä kuvat tulevat vain databaseen eivätkä siis
näy lopullisessa hakemuksessa.
Background – Taustatietoja englannin kielellä.
Rasti ruutuun, jos poltat (nuuskaat), käytät alkoholia, olet joskus käyttänyt laittomia huumeita ja jos sinulla
vakituinen poika/tyttöystävä. Selitykset perään. Huom! Useissa maissa alle 18 vuotiaat eivät lain mukaan
saa polttaa eivätkä käyttää alkoholia.
Lisätään tiedot sisaruksista tai rasti ruutuun, jos ei ole.
Valitse seuraava ja pääset koulutietosivulle. Lisätään kysytyt tiedot. Valitse seuraava.
Pääset kielitietosivulle. Lisää äidinkielen lisäksi tiedot muista kielistä, joita olet opiskellut. Valitse seuraava.
Viimeinen sivu.
Rasti ruutuun mikäli vanhemmat ovat eronneet tai asumuserossa.
Valitse ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi joko isä tai äiti.
Rasti ruutuun ”Hyväksyn”. Jos kaikki meni hyvin, pääset lataamaan hakemuksesi pdf-muodossa.
Huom! Riippuen tietokoneesi asetuksista, saattaa syntymäaikasi tulla muuhun muotoon kuin esimerkissä on
annettu. Jos et keksi kuinka se muutetaan, voit korjata sen lopulliseen hakemukseen kynällä (siististi!).
Käy hakemus läpi vanhempiesi ja klubin nuorisovaihtoasiamiehen kanssa ja korjaa mahdolliset virheet.
Varaa lääkärin- ja hammaslääkärin tarkastusaika. Tee tämä hyvissä ajoin!
Tulosta hakemus ja anna lääkärin ja hammaslääkärin täyttää terveystietosivut.

Vie hakemuksen sivu 12 of 13 (Section H. Secondary School Personal Reference) kouluun ja pyydä siihen
koulun arvio. Anna mukaan postimerkillä varustettu kirjekuori, joka on osoitettu klubisi
nuorisovaihtoasiamiehelle. Koulu palauttaa täytetyn hakemuksen suoraan nuorisovaihtoasiamiehelle.
Tarkista vielä hakemus viimeisen sivun tarkistuslistan (Application Checklist) avulla.
Allekirjoita hakemus yhdessä vanhempiesi ja klubin nuorisovaihtoasiamiehen kanssa. Ota allekirjoitetusta
hakemuksesta yksi hyvälaatuinen värikopio. Kopio jää sinulle. Skannaa alkuperäisen hakemuksen kopio pdfmuodossa nuorisovaihtoasiamiehelle ja toimita alkuperäinen hakemus nuorisovaihtoasiamiehelle.

