
 

 

           Центр русского языка и культуры Russian Word            

Представительство Санкт-Петербургского государственного университета  

(г. Салоники, Греция) 

     

 

          Форма заявления участника тестирования по русскому языку как иностранному  

с ограниченными возможностями здоровья
 

Информация о тестируемом 
 

Фамилия:  E‐mail:  

Имя:  Телефон:  

Дата рождения:  Моб. телефон:  

Уровень тестирования 
(пожалуйста, отметьте): 

A1 □ A2 □ B1 □  B2   □ C1 □  C2  

Детский / Взрослый    

К заявлению прикрепляю следующие документы: Да Нет 

1. Заполненную анкету   

2. Квитанцию об оплате за тестирование   

3.   Медицинскую справку, подтверждающую наличие ограниченных 
возможностей здоровья, препятствующих сдаче экзамена в полном объеме 

  

Вид нарушения: (Просьба пояснить степень  тяжести нарушения) 
 Нарушение зрения 

 
 
 

 Нарушение слуха  Заикание 

 Слепота 
 
 
 

 Глухота  Диабет 

 Нарушение двигательного 
аппарата 

 
 

 Эпилепсия  Аутизм / Синдром Аспергера 

 Временные нарушения 

здоровья  (перелом 

руки и т.д.) 

 Психологические нарушения или 

нарушения, препятствующие 

обучению (дислексия, дисграфия 

и т. д.) 

 

 

 

 Другое (пожалуйста, 

уточните) 

 

 Я понимаю и соглашаюсь с тем, что предоставленная информация, является полной, точной и достоверной. 

 Я понимаю и соглашаюсь с тем, что Центр русского языка и культуры «Russian Word» при необходимости вправе 

связаться с медицинским учреждением для осуществления проверки подлинности предоставляемой мной 

информации, и информация о моем состоянии будет передана в Санкт-Петербургский государственный университет. 

 В случае необходимости прошу создать дополнительные организационно-технические условия (специальную 

рассадку, предоставить звукоусиливающую аппаратуру, увеличенные бланки с заданиями, оказать помощь при 

оформлении заданий и т.п).   

 В случае необходимости  готов предоставить заверенный перевод медицинских документов на русский язык.  

Подпись тестируемого: Дата: 

 

Подписанный оригинал предоставляется в Центр языкового тестирования СПбГУ. При желании вы можете сделать и сохранить копию этого заявления. 
Политика конфиденциальности 

Центр русского языка и культуры «Russian Word» собирает и использует личную информацию для безопасного проведения тестирования по русскому 

языку как иностранному, для сообщения результатов этих экзаменов и возможности удостоверять действительность сертификатов, выданных 
кандидатам на этом тестировании. Кроме того, он использует личную информацию для общения с кандидатами, их информировании о предостоящем или 

прошедшем тестировании. Информация, запрашиваемая нами в этой форме, будет храниться в цифровой или печатной  форме и использоваться только 
для целей, описанных выше. Вы имеете право на доступ к имеющейся у нас личной информации, предоставленной Вами, запросить копию этой 
информации и исправить ее в случае ее неточности. 

 



                  Κέντρο ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού Russian Word            
Γραφείο Εκπροσώπησης του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης 

                                                                                                                                                                  (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) 

              Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας  

για άτομα με αναπηρία και προβλήματα υγείας

      Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας του εξεταζόμενου: 
 

Επώνυμο:  E‐mail:  

Όνομα:  Σταθερό τηλέφωνο:   +30 

Ημερομηνία γέννησης:  Κινητό τηλέφωνο:   +30  

Εξεταζόμενο επίπεδο: A 1 □   A 2 □   B 1 □   B 2 □   C 1 □   C 2 □  

Ηλικιακή ομάδα εξεταζόμενου: Ανήλικος  □        Ενήλικος □ 

Στην παρούσα αίτηση επισυνάπτω και συνυποβάλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Ναι Όχι 

1. Συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης (σε δύο αντίγραφα)   

2. Φωτοτυπία εγγράφου ταυτοποίησης (Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο)    

3. Απόδειξη καταβολής των προβλεπόμενων εξέταστρων    

4. Ιατρική γνωμάτευση για την ύπαρξη αναπηρίας ή προβλήματος υγείας που εμποδίζουν τη 
συμμετοχή μου στις εξετάσεις στην προβλεπόμενη ακέραια μορφή τους.  

  

Είδος προβλήματος υγείας: (Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ο βαθμός σοβαρότητας του προβλήματος) 

 Διαταραχές όρασης  Διαταραχές ακοής  Τραυλισμός 

 Τύφλωση  Κώφωση  Σακχαρώδης Διαβήτης  

 Κινητικά προβλήματα   Επιληψία  Αυτισμός / Σύνδρομο Άσπεργκερ 

 Πρόβλημα υγείας προσωρινού 

χαρακτήρα (κάταγμα άνω άκρου 

κλπ) 

 Ψυχικές διαταραχές ή διαταραχές της 

μάθησης (δυσλεξία, δυσκολίες στην 

ανάγνωση και τη γραφή κλπ) 

 Άλλο πρόβλημα υγείας ή διαταραχή 
(παρακαλώ, διευκρινίστε) 

 

 Κατανοώ τα παραπάνω και βεβαιώνω, ότι οι παρασχεθείσες πληροφορίες είναι πλήρεις, ακριβείς και έγκυρες.  

 Κατανοώ και δίνω τη συγκατάθεσή μου για τα εξής: α) το Κέντρο ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού «Russian Word», εφόσον κρίνεται 

απαραίτητο, έχει το δικαίωμα να έρθει σε επικοινωνία με τον ιατρό ή/και το νοσηλευτικό ίδρυμα που χορήγησαν την υποβαλλόμενη 

ιατρική γνωμάτευση με σκοπό την εξακρίβωση της γνησιότητας των παρεχόμενων από εμένα πληροφοριών, β) οι πληροφορίες 

αναφορικά στην κατάσταση της υγείας μου να διαβιβαστούν περαιτέρω στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης ως φορέα 

διεξαγωγής των προκείμενων εξετάσεων πιστοποίησης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας.  

 Σε περίπτωση που απαιτείται, παρακαλείσθε για την εξασφάλιση των επιπλέον προϋποθέσεων οργανωτικής – τεχνικής φύσης που, κατά 

περίσταση, κρίνονται απαραίτητες για την ακώλυτη συμμετοχή μου στις εξετάσεις (ενδεικτικά: ειδικό κάθισμα, διαθεσιμότητα εξοπλισμού 

για την ενίσχυση ήχου, τα έντυπα των επιμέρους ασκήσεων σε μεγέθυνση, παροχή βοήθειας κατά τη διενέργεια των ασκήσεων κλπ) 

 Σε περίπτωση που απαιτηθεί, διατίθεμαι να προσκομίσω νόμιμα επικυρωμένη μετάφραση των απαραίτητων δικαιολογητικών στη ρωσική 

γλώσσα. 

Υπογραφή εξεταζόμενου: Ημερομηνία: 

Το πρωτότυπο της παρούσας υπογράφεται από τον εξεταζόμενο και παραδίδεται στο Εξεταστικό Κέντρο Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας του Κρατικού 

Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης. Εφόσον επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να λάβετε και να διατηρήσετε στο αρχείο Σας φωτοαντίγραφο της παρούσας. 

Πολιτική Απορρήτου. 

Το Κέντρο ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού «Russian Word» συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 

πιστοποίησης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εν λόγω εξετάσεων και τη δυνατότητα επιβεβαίωσης της γνησιότητας των πιστοποιητικών 

που χορηγούνται στους υποψηφίους, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σε αυτές. Επίσης, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τη δυνατότητα επικοινωνίας με 

τους υποψηφίους καθώς και για τη δυνατότητα ενημέρωσης αυτών αναφορικά στις εξετάσεις που πρόκειται να διεξαχθούν ή που διεξήχθησαν και στις οποίες αυτοί (οι υποψήφιοι) 

έχουν δηλώσει να συμμετάσχουν ή συμμετείχαν αντίστοιχα . Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ζητούνται από το «Russian Word» στο παρόν έγγραφο τηρούνται σε 

ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης οποτεδήποτε στα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιήθηκαν από Εσάς και τα οποία τηρούνται στο αρχείο του «Russian Word». Επιπλέον έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τη χορήγηση αντιγράφου αυτών 

των δεδομένων Σας προσωπικού χαρακτήρα καθώς, επίσης, και τη διόρθωση ή/και συμπλήρωσή τους σε περίπτωση που αυτά έχουν καταχωρηθεί ανακριβώς ή/και ελλιπώς.  

 


