
Kan di daa di ni mi
Ame ti koht, mil le le kan di dee ri tak se
1. Kas teie üle on ku na gi pee tud kri mi naal- või muu koh tu me net lust seo ses las te 
tur va li su se ja heao lu ga? See hõl mab süü di mõist mist koh tus ja po lit sei noo mi tu si või
hoia tu si? 

  JAH                EI
Kui jah, pa lun täp sus ta ge:

2. On teil ku na gi pa lu tud or ga ni sat sioo nist lah ku da või lõ pe ta tud töö le ping las te ga 
käi tu mi se või nen des se suh tu mi se pä rast? See hõl mab dist sip li naar me net lust, las te ga 
töö ta mi se õi gu se ära võt mist ja muid sankt sioo ne. 

  JAH                EI
Kui jah, pa lun täp sus ta ge:

3. Kas on põh jus mu ret se da, et te ei so bi tööks las te ga? 
  JAH                EI

Kui jah, pa lun täp sus ta ge:

Aval dus
Kin ni tan, et esi ta tud in for mat sioon on õi ge ja täie lik. Olen so bi va te oma dus te ga ning ei tea 
üh te gi põh just, miks ma al la 18-aas tas te las te ga töö ta mi seks ei so bi. 
Kin ni tan, et an nan oma nõu so le ku                                                               
taus ta kont rol li te ge mi seks ja soo vi tus te han ki mi seks, mis või vad ta ga da, et olen so bi lik 
tööks las te ga.

All ki ri:                                                                                   Kuu päev:

(Klu bi/or ga ni sat sioo ni ni mi)

(Klu bi/or ga ni sat sioo ni ni mi) 


