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1. Araw ng pagpalista 

 
2. Pangalan 3. Pagkakakilanlang bilang 4. Kasarian 

5. Telepono 6. Taong dumating sa Island 

7. Permanenting tirahan 8. Lugar ng tirahan bukod sa permanenting tinitirahan 

  

 

9. Pangalan ng Ina 10. Pagkakakilanlang bilang 11. Telepono sa trabaho 

12. Linya sa e-mail 13. Taong dumating sa Island 

14. Tirahan bukod kung maysusunod sa bata 

 

 

15. Pangalan ng ama 16. Pagkakakilanlang bilang 17. Telepono sa trabaho 

18. Linya sa e-mail 19. Taong dumating sa Island 

20. Iba pang tirahan kung maysumusunod bukod sa bata 

 

 

21. Pangalan ng tagapangalaga bukod sa Ina o Ama 22. Pagkakakilanlang bilang 23. Telepono sa trabaho 

24. Linya sa e mail 

 

25. Pangalan ng kamag-anak o kakikila na nakapagsasalita 
ng Islandik 

26. Telepono 27. Telepono sa trabaho 

28. Linya sa e mail 

 

29. Wika o pananalitang gamit sa pakikihalobilo sa paaralan 

30. Ibig o gustong mag-aral sa 31. Kailan mag-uumpisa ang studyante 

32. Saang tanggapan ng paaralan nanggaling ang studyante 33. Anong taon 
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34. Lugar ng pinagkalooban ng sinang-ayunang paninirahan ( kung meron) 35. Araw ng pagkakaloob 

36. Lugar ng pinagkalloban ng pinagtibayang kalusugan ( kung meron) 37. Araw ng pagkakaloob 

 

38. Saan nanirahan ang bata sa ibang bansa -labas ng Island 39. Bilang ng taon ng paninirahan sa ibang bansa -labas ng Island 

  

  

 

40. Bilang ng taon na nag-aral sa ibang bansa  (pinanggalingan) –labas ng 
Island 

41. Pangalan ng Paaralan 

  

42. Bilang ng taon na nag-aral sa mababang paaralan sa Island 43. Pangalan ng Paaralan 

  

 

44. Bilang ng taon na nag-aral sa kindergarten sa bansang pinanggalingan 

45. Bilang ng taon na nag-aral sa kindergarten sa Island 
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46. Pinagmulang bansa o nasyon 

47. Relihiyon ng bata 

48. Bansa o nasyong kinabibilangan ng ina 

49. Bansa o nasyong kinabibilangan ng ama 

50. Bansa o nasyong kinabibilangan ng nangangalaga bukod sa ina o ama 

51. Wika o linguwahi ng bata 

52. Wika o linguwahi ng ina 

53. Wika o linguwahi ng ama 

54. Wika o linguwahi ng nangangalaga bukod sa ina o ama 

55. Anong mga wika o linguwahing gamit sa loob ng bahay 

 

56. Marunong bang magbasa ang bata ng kanyang sariling wika 

57. Kaalaman ng bata sa linguwahing Islandik 

58. Kaalaman ng bata sa linguwahing Inglis 

59. Kaalaman ng bata sa iba pang linguwahi 

60. Alin sa mga linguwahi 

 

61. Mga araling pinaka –hiligan ng bata 

62. Kaalaman sa langoy 

63. Pinaka- hihiligan o gigiliwang libangan 

64. Iba pang mahalagang bagay kung bakit mag-aaral ang bata 
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