
Osobní karta dítěte č. 3571

1. ČÁST:  Informace o dítěti 2. ČÁST:  Informace o rodině

Biswas Tomal
Jméno dítěte:

Pohlaví:

Kategorie:

Ident. číslo:

Škola:

Cíl stát se:

Rok narození:

Výška (cm):

Chlapec

lékařem

28.02.2000

156

Gopalgonj

Oblíbený předmět:

Zájmy:

 

Jméno otce:

Věk:
Současné zaměstnání:

Otec mluví jazykem:

Je gramotný (čtení a psaní):

Jméno matky:

Věk:

Současné zaměstnání:

Měsíční příjem rodiny (Tk):

Matka mluví jazykem:

Je gramotná (čtení a psaní):

Počet bratrů:

Rodiče žijí odděleně:
Dítě žije:

Ekonomická situace rodiny/pěstounů

Vlastní zemědělský pozemek:
Roční příjem z obdělávané půdy (Tk):

Obydlí je zhotoveno z:

bambusu došků dřeva plechu

hlíny slámy

Biswas Baplu

námezdní dělník

bengálština

bengálština

Ne

Ne

Biswas Misty

žena v domácnosti

0 Počet sester: 1

Ne

1500
Ne

0

pronajatý dům

Tomal rád hraje fotbal a kriket nebo tráví volný čas s přáteli. Jeho nejlepší kamarád se jmenuje 
Samuel. Ve škole se Tomalovi líbí, protože se tu naučí mnoho nových věcí. Nejvíce ho baví 
angličtina. Každý den pomáhá školu uklízet. Z ročních období má Tomal rád hlavně období 
dešťů, kdy chodí rybařit. Ze zvířat má nejraději krávy, protože rád pije kravské mléko. Z barev se 
mu nejvíce líbí červená. V budoucnosti by se Tomal chtěl stát laskavým lékařem a pomáhat 
chudým lidem na vesnicích, kteří nemají dostatečný přístup ke zdravotní péči. Tomal má starší 
sestru jménem Purnima, která také studuje na internátní škole. Jejich otec, který pracuje na 
poli jako námezdní dělník, však nevydělává dostatek peněz. Matka se stará o domácnost. 
Rodiče proto Tomala nemohou finančně podporovat, a tak Tomal potřebuje pomoc dárce. 
Rodina žije ve vesnici Sitpur v jižní oblasti Bangladéše, která je 7 měsíců plná vody. V tomto 
období se zdejší obyvatelé živí rybolovem, v období sucha pak jako pomocní dělníci na polích, 
kde se pěstuje hlavně rýže a zelenina. Díky tomu mají čerstvou zeleninu, stejně tak i rodina 
Tomala. 

Váha (kg): 45

Int. škola - 650 Kč měs.

Datum zhotovení výtisku: 26.1.2015

s otcem s matkou u příbuzných opuštěné

AC-GAPS-0433

VII.Ročník:

fotbal, kriket

angličtina

Vlastnosti:

45

přátelský, aktivní


