
Osobní karta dítěte č. 2479

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

Baydia Tania
Jméno dítěte:

Pohlaví:

Kategorie:

Ident. číslo:

Škola:

Cíl stát se:

Datum narození:

Výška (cm):

Dívka

zdravotní sestrou

22.06.2004

144

Kellogg Mookerjee

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

Baidya Nironjon

bengálština

Neurčeno

Ano

Baidya Roze

42

dělnice

0 Počet sester: 0

1500
Ne

0

pronajatý dům

Tania je velmi snaživá, přátelská a hodná dívka. Rozhodla se stát se zdravotní sestrou, 
aby mohla pomáhat nemocným a chudým lidem. Její koníčky jsou kreslení, zahradničení 
a čtení knih. Její nejoblíbenější část roku je období dešťů a nejoblíbenější barva je 
červená. Tania pochází z vesnice Koligram, která se nalézá ve velmi krásném prostředí na 
břehu řeky obklopená stromy a poli. Většina obyvatel zde tvrdě pracuje na polích či chytá 
ryby. Jsou sice chudí, ale šťastní. Taniin dům je postaven z vlnitého plechu a dřeva. Tania 
je moc šťastná, že má šanci studovat. Chodí na starou a vyhlášenou internátní školu 
KMMS. Má svou školu moc ráda. Všichni se snaží udržovat to tam hezké a čisté. 
Všechny třídy mají stoly a židle a je tam velká jídelna pro studenty. Učitelé jsou tam 
hodní a Tania k nim má velký respekt. Každý rok si Tania nejvíce užívá den otevřených 
dveří chlapeckých a dívčích ubytoven. Vždy si všichni uklidí a vyzdobí své pokoje a vítají 
hosty zpěvem a tancem. Večer pak mají společenský program, kde také tančí a zpívají a 
mají hostinu. Někdy dokonce dostanou dárky.

Váha (kg):

Int. škola PLUS 50% - 475 Kč

Datum zhotovení výtisku: 11.02.2022

s otcem s matkou u příbuzných opuštěné

let

AC-KMMS-0197

X.Ročník:

nepřítomný

zahradničení, kreslení, čtení knih

Vlastnosti:

41

zodpovědná, přátelská


