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(Proud to speak Vietnamese and Buddhist followers learn Dharma!) 
 

ĐƠN XIN PHÉP PHỤ HUYNH CHO CON EM THAM GIA KHOÁ TU  
Ngày 2/6/2018, thứ 7 từ 8:30 AM - 5 PM. 

Và kính mời phụ huynh nhín chút thì giờ, tham gia mãn khoá, phát phần thưởng từ 2:45 PM - 5 PM, sự hiện diện 
của quý vị là niềm vinh hạnh cho con em và cũng là ủng hộ tinh thần cho thầy cô giáo thị nguyện. 

(Registration Buddhist Youth retreat and waive liability form) 
 

Họ, tên học sinh (Student's name):_____________________________________ 
 

         Nam /nữ      Tuổi: _____ 
 

Họ, tên học sinh (Student's name):_____________________________________ 
 

          Nam /nữ    Tuổi: ______ 
 

Trong trường hợp khẩn cấp, xin liên lạc (Emergency contact): 
 
Phụ huynh (Contact's name):_____________________________ĐT(Phone #):______________ 
 
Email:__________________________________ Email:__________________________________ 
 
Phụ huynh (Contact's name):_____________________________ĐT(Phone #):______________ 
 
Địa chỉ nhà (home address):___________________________________________________ 
 
Khoanh tròn:            1.  Phụ huynh có thể thị nguyện giúp phần sắp xếp phần ăn cho con em vào buổi trưa. 
 
                            3.  Phụ huynh có thể thị nguyện giúp phần sắp xếp phần ăn cho con em vào buổi chiều. 
 

(We, the parents, agree to waive all staffs from any liabilities.) 
 
Phụ huynh ký tên (Parent's signature):______________________________________ 

 
Người nhận đơn(staff's name): _____________________________   Ngày:_________________ 
 
** Nếu con em chưa có áo tràng, BĐH sẽ cho mượn nhưng sau khi mượn, xin gởi lại trong ngày khoá tu. 
Chương trình khoá tu hoàn toàn miễn phí, nhưng quý vị phát tâm ủng hộ, BĐH rất cám ơn quý vị.  
Con em tham gia khoảng 60 em. 
 
Xin ủng hộ: 
Thực Phẩm: _____________________________   Tịnh Tài: $___________________ 
 
Bánh mãn khoá (cake), cơm chiên, mì xào, chả giò, chuối, trái cây, nước uống, chips, snacks, ice cream. 
Chị Phi Loan đã phát tâm cúng dường Pizza vào buổi chiều. 

 


	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_6: 
	fill_5: 
	Email: 
	Email_2: 
	fill_10: 
	fill_9: 
	fill_11: 
	fill_13: 
	Ngày: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off


