Hvordan laver er jeg en Foreløbig Ansøgning?
Genvej: www.rotary.dk/yep/begynd-din-ansogning

En Foreløbig Ansøgning er en ansøgning med et uddrag af dine informationer som en Rotary
klub kan bruge til at vurdere om de vil være sponsor for dig som Rotary udvekslingsstudent.
Al aktivitet om ansøgning og senere kontakt til Rotary starter på www.rotary.dk

Når du skal søge information eller starte ansøgningen skal du vælge menupunktet
Ungdomsudveksling

På Ungdomsudveksligens hjemmeside vælger du Programmer.

Herefter modtager du en email med information, som du skal læse. Hvis du er enig, kan du ved
at følge det indsatte link fortsætte din ansøgning.
Klik på linket eller kopier det til søgelinien i din browser.

PROFIL
Allerførst skal du have oprettet en profil.

I din profil skal du udfylde alle felter i første og anden kolonne (bortset fra State) samt indsætte
dit profilbillede, som vil blive brugt til ansøgningen. Du skal også udfylde dit telefonnummer.
Du skal vælge distrikt (se kort på hjemmesiden), men kan udelade at vælge klub, hvis du er i
tvivl om hvilken klub du vil søge hos.

Hvis Tooltips er aktiv vil du hele vejen igennem få vejledning til udfyldelse af felterne.
Når du trykker SEND kommer du tilbage til din forside.

Du får nu en kvittering sendt til din email for oprettelse af din profil. Her står bl.a. dit YEP
nummer.
Inden du går videre kan du også åbne din profil igen og se dit YEP nummer, som du skal bruge
hvis du forlader systemet før du er færdig.

Du kan kun lave EN ansøgning til Long Term udveksling.

Ansøgningen laver du på selv. Går du i stå, kan du søge hjælp i denne vejledning eller se i
tooltips eller på hjemmesiden. Herudover kan du søge hjælp hos klubcounsellor i den rotary
klub du søger hos.

Sender du en ansøgning der ikke er færdigudfyldt kan du risikere at den sendes tilbage til dig
med besked om at den skal gøres færdig.

Under udfyldelsen kommer du igennem 6 forskellige punkter der alle skal besvares. Du kan ikke
gå til næste punkt før du har besvaret det du er i gang med. Hold øje med fejlmeddelelserne.

APPLICANT INFORMATION
Nu skal øvrige oplysninger til ansøgningen indtastes

Undervejs kan du gemme og afslutte ved at klikke øverst til højre.
Du kan så senere vende tilbage og udfylde resten.

PARENT / LEGAL GUARDIAN INFO

COUNTRY SELECTION

I Country Selection kan du ønske 5 lande i prioriteret rækkefølge og du kan ønske højst 1
engelsktalende land blandt de 3 første.

PERSONAL BACKGROUND

Hvis du svarer Yes til et punkt skal du udfylde yderligere forklaring.

STUDENT’S LETTER

Teksten i Student’s letter kan indtastes eller kopieres fra en en tekstbehandler.
Der er begrænsede editeringsmuligheder og der kan ikke indsættes billeder.
STUDENT’S PHOTOS

Her skal du uploade 4 billeder der beskriver noget
om dig selv.

Hvert foto kan tilpasses og der kan skrives en tekst til beskrivelse af billedet.
Nu er du færdig med at udfylde ansøgningen og du kan nu afslutte, eller gemme for at se igen
og sende senere.

Når du senere logge på www.rotary.dk tryk
på MIT ROTARY

Nu vil dit velkomstbillede se sådan ud. I bunden kan du se status på din ansøgning. Klik på den
røde knap for at åbne ansøgningen.

Gå til sidste afsnit i ansøgningen og tryk SUMBMIT.
Du har nu gjort din foreløbige ansøgning færdig.
Den færdige ansøgning er udformet som et dokument din klub kan læse ,når de skal beslutte
om de vil sponsere dit udvekslingsophold.

Det næste der sker, er at du får besked af klubcounsellor om du og din ansøgning er
accepteret.
Bliver du accepteret skal du videre med at lave en endelig ansøgning som kan sendes til
udlandet.

Med forbehold for ændringer i system og ansøgning.
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