
 

TRƯỜNG VIỆT NGỮ AN LẠC 
1647 E San Fernando St * San Jose CA 95116 * 408-254-1710/408-506-6074 

www.anlactu.com/anlactu1647@gmail.com 
 
 

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

ĐƠN NHẬP HỌC VÀ CAM KẾT 
 

 

(Registration Vietnamese school and waive liability form, tháng 8 - tháng 5 (Aug.- May) 

Lớp Vỡ Lòng (5 - 6 tuổi), lớp mẫu giáo (7-8 tuổi), và lớp 1-5 mỗi thứ Chủ Nhật, từ 2 PM - 4:30 PM 
 

 H/S cũ, học lớp(Returning student's class level): ________________________  Điểm thi được vào lớp: ___________
 
Họ, tên học sinh (Student's name):   _________________________________________Nam       / nữ   

Ngày sinh (DOB):_______________ Người nhận đơn: _________________________________
 

Trong trường hợp khẩn cấp, xin liên lạc (Emergency contact): 
 

Phụ huynh (Contact's name): ___________________________ Liên hệ (relationship): ______________ 
 

Điện thoại (Phone #): ____________________________  Email: _______________________________________   
 
Phụ huynh (Contact's name): ______________________________________ ĐT(Phone #): 

Địa chỉ nhà (home address): _______________________________________________________________   
 

       Khoanh tròn:  1.  Cho phép con em tham gia văn nghệ giúp vui (tết, Phật Đản, Vu Lan, mãn khoá) 
  2.   Phụ huynh có thể thịện nguyện giúp lớp học trong năm 2 ngày. 
  3.  Con em có năng khiếu hát, nhảy hip hop, đàn, múa, kịch. 

 
(We, the parents, agree to waive all staffs from An Lac school/temple to any liabilities.)  

Phụ huynh không cáo buộc trường/chùa, về những trách nhiệm pháp lý liên quan đến bất cứ sinh hoạt trong trường/chùa.) 
 

             Phụ huynh ký tên (Parent's signature):                                                        Ngày (date): ______________________ 
 
             Ủng hộ (donation for school): $150 / 1 năm ($150 / year)      Cash / Check #: ________________  pay to: An Lac Temple 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Giấy Biên Nhận (Receipt) 
 

   Tôi tên là (I'm): __________________________ đã nhận số tiền ủng hộ của học sinh (have taken  
 
    donation from student's name):   ___________________________________ lớp (Class level): ______________ 
 
   Ngày (Today's date): _______________________ 
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