
Giáo Xứ Chúa Phục Sinh 
 

ĐƠN GHI DANH HỌC GIÁO LÝ 

Niên Khóa 2012 – 2013 
 

Thời hạn ghi danh :  từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5 năm 2012. 
 

Xin điền vào những chỗ trống một cách rõ ràng, chân thành cảm ơn. 
 

Lệ phí Giáo Lý:        1  người con trong gia đình:    $120 mỗi em. 

 2  người con trong cùng gia đình:   $100 mỗi em. 

 3  người con trong cùng gia đình:   $ 90 mỗi em. 

(  Nếu ghi danh sau  ngày 29 tháng 7 năm 2012  mỗi đơn sẽ phải đóng thêm $15 ) . 
  

Tên thánh :.________________  Tên Họ / Last name  :._________________  Tên Đệm  :.________________   

Tên gọi / First name.:.______________________________________________________________________ 

 D.O.B./ Sinh ngày : ________   tháng : ________   năm : ___________ 
 

Em hiện đang theo học trường Công Giáo Mỹ ?        Có / Không :  _______   Lớp :  _______  

Em hiện đang theo học trường Công Cộng / Public School ?        Có / Không :  _______   Lớp :  _______       

Em học Giáo Lý tại Giáo xứ Chúa Phục Sinh năm 2011 – 2012 ?      Có / Không :  _______   Lớp :  _______     
 

Em muốn ghi danh học Giáo Lý lớp ________ trong niên khóa 2012 – 2013.      
 

Tên Cha :.__________________________________  Tên Mẹ : _____________________________________ 
 

Địa chỉ : _________________________________________________________________________________  

thành phố : ___________________________________   tiểu bang : ______  zip code :  ____________ 

Điện thoại tư gia : ____________________________  Điện thoại di động : ____________________________ 
 

(Những) anh, chị, em ruột cùng đóng tiền chung trong đơn này : 
 

Tên Thánh + Họ và Tên: _____________________________________________  năm tới, Giáo Lý lớp : ____   

 D.O.B./ Sinh ngày : ________   tháng : ________   năm : ___________ 

Tên Thánh + Họ và Tên: _____________________________________________  năm tới, Giáo Lý lớp : ____   

 D.O.B./ Sinh ngày : ________   tháng : ________   năm : ___________ 

Tên Thánh + Họ và Tên: _____________________________________________  năm tới, Giáo Lý lớp : ____   

 D.O.B./ Sinh ngày : ________   tháng : ________   năm : ___________ 

 

Lệ phí kèm theo đơn này :  (xin đóng lệ phí khi nộp đơn) 
 

Tổng Cộng lệ phí:  $ _________ .    

Số tiền đã đóng :    .$ _________ .    

Tiền mặt / Cash : $ _________ .   Ngân phiếu / Check :  $ ________.   Số Ngân Phiếu / Check No :  _______ 
 

Tên của Người Nhận đơn và tiền : __________________________,  __________________________,  date : __________ 
 

Mọi thắc mắc xin liên lạc Cha Phó Xứ Đa-minh Saviô Phạm Huynh tại số điện thoại văn phòng giáo xứ  (314) 832 – 7023. 


