PHIẾU ĐĂNG KÝ LỚP HỌC
Phiếu đăng ký lớp học của Artschool: Xin vui lòng in phiếu này, điền đầy đủ thông tin vào phiếu, ký tên, ghi rõ ngày tháng đăng ký,
sau đó chụp hình phiếu và gửi bằng thư điện tử cho chúng tôi.

Thông tin của bé
HỌ:

TÊN:

Ngày tháng năm sinh của bé

Giới tính

Nơi sinh

Nam
Nữ

_____/_____/________

Quốc tịch
Other:…………………...……..

Bé có khả năng đọc và viết tiếng Việt?

CÓ

CHƯA

KHẢ NĂNG KHÁC

Bé có khả năng đọc và viết tiếng Anh?

CÓ

CHƯA

KHẢ NĂNG KHÁC

Bé có khả năng tô màu và năng khiếu vẽ?
Địa chỉ nơi ở:

CÓ

CHƯA

KHẢ NĂNG KHÁC

Thông tin của phụ huynh
BỐ/ Người giám hộ

MẸ/ Người giám hộ

Họ tên đầy đủ:

Họ tên đầy đủ:

Số điện thoại di động:

Số điện thoại di động:

Nghề nghiệp:

Nghề nghiệp:

Địa chỉ nơi làm việc:

Địa chỉ nơi làm việc:

Địa chỉ E-maill:
Số điện thoại bàn ở nhà
Điạ chỉ thường trú:
Địa chỉ tạm trú:

Địa chỉ E-maill:

LIÊN HỆ KHẨN CẤP
Họ tên đầy đủ:

Số điện thoại di động:

Số điện thoại cơ quan/ nơi làm việc:

Số điện thoại bàn ở nhà:

Địa chỉ cơ quan/ nơi làm việc:

Địa chỉ nhà ở:

Mối quan hệ với bé:

Ghi chú khác:

Các trẻ em (có mối quan hệ bà con hay bạn của bé, cũng đang tham gia học tại Artschool)
Học và tên / Tên:

Tuổi:

Học và tên / Tên:
Học và tên / Tên:

Tuổi:
Tuổi:

có mối quan hệ với con của bạn:

Ngày :……../…………/20….
CHỮ KÝ NGƯỜI ĐĂNG KÝ LỚP HỌC CHO BÉ
(Ký, ghi rõ họ tên, đại diện phụ huynh hoặc người giám hộ đăng ký)

Họ tên:_____________________________
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