
TRƯỜNG VIỆT NGỮ LỘ ĐỨC  

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC – OUR LADY OF LOURDES  

10211 12th Ave S. Seattle, WA 98168  

PHIẾU GHI DANH HỌC VIỆT NGỮ (DÀNH CHO HỌC SINH MỚI)  

NIÊN KHÓA 2022 – 2023  

Văn Phòng Việt Ngữ:  

Chấp nhận: ____ Ngày: ______  
Lưu ý:  

• Nhận các em tròn 6 tuổi trở lên 
• Mỗi em ghi danh trên một phiếu riêng và đầy đủ rõ ràng bằng tiếng Việt 
• Lệ phí: $110/một em 
• Thời gian học: Mỗi Chủ Nhật từ 2:00 – 4:00 chiều (18/9/2022 – 7/5/2023) 

  

   Họ và tên học sinh: _____________________________________________________________          
                                                                   Họ (Last Name) Tên đệm (Middle Name) Tên Gọi (First Name)  

Ngày sinh: _______________________________ Nơi sinh:___________________________ 
Ngày tháng năm                                                                                              Thành Phố và Tiểu Bang (City & State)  

Họ và tên Cha: ___________________________ Họ và tên Mẹ: ________________________  

Điện thoại (Cha): _________________________ Điện thoại (Mẹ): _______________________  

Email (Cha): _____________________________ Email (Mẹ): ____________________________  

Địa chỉ: _____________________________________________________________________    
(Số nhà & Tên đường) No & Street Name Apt # Thành Phố (City) Bưu mã (Zip Code)  

Họ và tên người giám hộ (nếu không ở với cha mẹ): __________________________________  

 

TRƯỚC ĐÂY EM ĐÃ HỌC LỚP VIỆT NGỮ (xin khoanh tròn một trong các lớp sau):  

            Mầm Non     Mẫu Giáo 1     2     3a     3b     4      5      

 

TÊN ANH CHỊ EM RUỘT CÙNG GHI DANH HỌC NIÊN KHÓA 2022 – 2023 (không kể đương sự)  

HỌ VÀ TÊN  LỚP 
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TRƯỜNG HỢP ỦY QUYỀN:  

Trong trường hợp ngoại thường hay khẩn cấp: Nhà trường liên lạc với phụ huynh mà không được. Cha  

mẹ em không thể trực tiếp liên lạc với nhà trường hoặc không thể đưa đón con em được. Chúng tôi xin  

ủy quyền cho người có tên sau đây để thay thế cho những trường hợp kể trên:   

Họ và Tên  
(Last, First name) 

Điện thoại nhà 
(home phone) 

Điện thoại  
(cell phone) 

Mối liên hệ với em  
(Relationship) 

    

    

 

 

Những điều quan trọng về tình trạng sức khỏe của con em chúng tôi xin nhà trường lưu ý: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__ THIỆN NGUYỆN VÀO: 

◻ Hội Phụ Huynh   

◻ Ban Văn Nghệ  

 

PHỤ HUYNH KÝ NHẬN:  

◻ Ban Bảo Vệ  

◻ Ban Thiết Kế 

 
Tôi, phụ huynh của em ghi danh ở trên ký nhận đã đọc và chấp nhận các điều luật của nhà trường.  
Chúng tôi đồng ý và cho phép thu hình/chụp hình và sử dụng hình ảnh/bài viết của con em chúng tôi. 
Chúng tôi sẵn sàng thông cảm và sẽ không kiện Nhà trường, Giáo xứ vì những tai nạn rủi ro có thể xảy  
đến cho con em chúng tôi trong khi con em chúng tôi đang sinh hoạt ở trường.   Chúng tôi sẽ phụ trách 
1 buổi trực trong năm học này và nhà trường sẽ liên lạc với chúng tôi về ngày giờ trực này.   
 
 
 
____________________________________________ Ngày _______tháng _____ năm______  
Chữ ký phụ huynh  
 
 
 
___________________________________________  

 Họ và tên phụ huynh                                                                                                                                    
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