Egy kicsit bővebben a családról
Kérjük, töltsék ki ezt a lapot, hogy mi és a leendő bébiszitterük teljes mértékben
megismerhessük a családjukat, életmódjukat és a bébiszitterrel szembeni követelményeiket.
Név: ________________________
1. Hogyan minősítenék családjukat, (nem kívánt törlendő)
A család azt
szeretné, ha
a bébiszitter
a család
része lenne
IGEN NEM

Élénk
vagy
csendes
család

Független
bébiszittert
igénylő
család

Nagyon
akítv /
sportos
család

IGEN NEM IGEN
NEM

Kulturális
érdeklődésű
család

Otthonülő
vagy
szabadban
élő család

IGEN NEM

RÉSZBEN

További megjegyzések:
2. Mit várnak el családként a bébiszittertől?
- gyermekgondozás területén:

- házimunka területén:

Nagyon
társasági
család

IGEN
NEM

3. Milyen nézeteik vannak a gyermeknevelés területén?

4. Van valami különleges,a bébiszitterel a családról közölni szeretnének?

5. Milyen lényeges értékeket várnak el a bébiszittertől (végzettség, nyelvtudás,...)?

Bébiszitter történetük 19… óta
(azoknak a családoknak, akiknek már volt bébiszitterük)
Kérjük töltse ki ezt a lapot, és tüntesse fel korábbi bébiszitterük adatait
( az új bébiszitter hasznosnak találhatja, hogy valamelyikükkel felvegye a kapcsolatot.)
1. Név: ________________________
Telefonszám: ______________________
2. Név: ________________________
Telefonszám: ______________________
Fényképek helye, ha vannak!

Köszönjük együttműködését!

A bit more about your family
Please complete this form to give us, and your future babysitter, a complete understanding of
your family, your way of life and your babysitter requirements.
Name: ________________________
1. how would you classify your family? (please delete as applicable)
Family willing
for a
babysitter to
be part of the
family
YES

Busy
or
quiet
family

NO

Family
requiring an
independent
babysitter

Vaery active
family
interested in a
sporty
babysitter

Family
with
cultural
interests

YES NO

YES NO

YES NO

Indoor or
outdoor
family

Partially

Additional comments:
2. What do you expect as a family from your babysitter?
- In terms of childcare:

- In terms of household duties:

Family
who is
very
social
YES
NO

3. What are your views on raising your children?

4. Is there any specific which you would like your babysitter to know about your
family?

5. What essential qualities do you expect from your babysitter? (language
knowledge, education, etc…)

Our babysitter history since:…………….
(for families who have babysitters before)
Please complete this page to give us details of your previous babysitters.
(Your new babysitter may find it useful to contact one of them)
1. Name: ________________________
Phone#: ________________________
2. Name: ________________________
Phone#: ________________________

Thank you for your co-operation!

