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Chương Trình Giáo Lý Việt Ngữ 
Cộng Đoàn Đức Mẹ Lavang – Giáo Xứ Visitacion 

655 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134 
 

Đơn Đăng Ký Học Niên Khóa 2020-2021 
 
 
Tên Thánh,Họ Tên Học Sinh #1 : __________________________________________________________ 
 
Ngày sinh: _____________________  Nơi Sinh: _______________________________________ 
 
Trình Độ Lớp: ____________  Trường: ______________________________________________ 
 
Ngày Rửa tội: ____________  Tại nhà thờ/thành phố: _______________________________________ 
 
Ngày Rước Lễ Lần Đầu:  ___________ Tại nhà thờ/thành phố:_________________________________ 
 
Ngày Thêm Sức: ________________ Tại nhà thờ/thành phố: _________________________________ 
 
Dị Ứng/allergy/lưu ý đặc biệt: __________________________________________________________ 
 
Cha: __________________________________  Số phone: ________________________ 
 
Mẹ: __________________________________  Số phone: ________________________ 
 
Địa chỉ: __________________________________________________________________________ 
 
Email liên lạc: _____________________________________________________________________ 
(Các thông tin liên lạc sẽ được thông báo qua email. Xin quý phụ huynh copy và nộp chứng chỉ rửa tội của các 
em mới ghi danh năm nay hoặc chưa có trong hồ sơ những năm trước cho Giáo Viên phụ trách)  
    
Trường hợp khẩn cấp, ngoài cha mẹ, xin liên lạc: 
 
Tên: _______________________________  Liên hệ: ______________ số phone: __________________ 
 
Tên: _______________________________  Liên hệ: _____________    số phone:__________________ 
 
Tôi đồng ý cộng tác với thầy cô và tuân theo nội qui của chương trình giáo lý Việt ngữ và trong việc giúp con em đi học 
đều đặn đúng giờ và làm bài tập.  Tôi công nhận tầm quan trọng của việc đi lễ ngày Chủ Nhật và cầu nguyện hằng ngày. 
Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức trong việc giúp đỡ và thúc giục con em chu toàn những bổn phận này. Tôi hiểu và sẽ không quy 
trách nhiệm cho Địa Phận, Giáo Xứ hay Ban Giáo Lý Việt Ngữ (GLVN) nếu có chuyện không may như tai nạn thương tích, 
vv. xảy ra cho con tôi đang khi sinh hoạt GLVN và tham dự Thánh Lễ trong khu vực của nhà thờ/trường học hay nhà xứ. 
 
Tên phụ huynh: _________________________________________ 
 
Chữ ký phụ huynh: ______________________________________ Ngày: ________________ 
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Chương Trình Giáo Lý Việt Ngữ 
Cộng Đoàn Đức Mẹ Lavang – Giáo Xứ Visitacion 

655 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134 
 

Đơn Đăng Ký Học Niên Khóa 2020 -2021 
(Nếu dùng cả trang 2 thì phụ huynh cần ký tên vào cả hai mặt giấy) 

 
Tên Thánh,Họ Tên Học Sinh #2 : __________________________________________________________ 
 
Ngày sinh: _____________________  Nơi Sinh: _______________________________________ 
 
Trình Độ Lớp: ____________  Trường: ______________________________________________ 
 
Ngày Rửa tội: ____________  Tại nhà thờ/thành phố: _______________________________________ 
 
Ngày Rước Lễ Lần Đầu:  ___________ Tại nhà thờ/thành phố:_________________________________ 
 
Ngày Thêm Sức: ________________ Tại nhà thờ/thành phố: _________________________________ 
 
Dị Ứng/allergy/lưu ý đặc biệt: __________________________________________________________ 
 
 
Tên Thánh,Họ Tên Học Sinh #3 : __________________________________________________________ 
 
Ngày sinh: _____________________  Nơi Sinh: _______________________________________ 
 
Trình Độ Lớp: ____________  Trường: ______________________________________________ 
 
Ngày Rửa tội: ____________  Tại nhà thờ/thành phố: _______________________________________ 
 
Ngày Rước Lễ Lần Đầu:  ___________ Tại nhà thờ/thành phố:_________________________________ 
 
Ngày Thêm Sức: ________________ Tại nhà thờ/thành phố: _________________________________ 
 
Dị Ứng/allergy/lưu ý đặc biệt: __________________________________________________________ 
 
Tôi đồng ý cộng tác với thầy cô và tuân theo nội qui của chương trình giáo lý Việt ngữ và trong việc giúp con em đi học 
đều đặn đúng giờ và làm bài tập.  Tôi công nhận tầm quan trọng của việc đi lễ ngày Chủ Nhật và cầu nguyện hằng ngày. 
Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức trong việc giúp đỡ và thúc giục con em chu toàn những bổn phận này. Tôi hiểu và sẽ không quy 
trách nhiệm cho Địa Phận, Giáo Xứ hay Ban Giáo Lý Việt Ngữ (GLVN) nếu có chuyện không may như tai nạn, thương tích, 
vv. xảy ra cho con tôi đang khi sinh hoạt GLVN và tham dự Thánh Lễ trong khu vực của nhà thờ/trường học hay nhà xứ. 
 
Tên phụ huynh: _________________________________________ 
 
Chữ ký phụ huynh: ______________________________________ Ngày: ________________ 
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