Đăng ký Thành viên gia đình «không sử dụng Dịch vụ xe Bus trường học"
Năm học 20 ..... / 20 ......
Các gia đình đã đăng ký sử dụng dịch vụ xe Bus trường học do Hội Phụ huynh học sinh UPMD đề xuất đều
được coi là thành viên của Hội. Như vậy, Phiếu đăng ký này dành cho những gia đình không sử dụng dịch vụ
xe buýt nhưng muốn trở thành thành viên của Hội và tham gia đóng góp cho các hoạt động của Hội.

Phụ huynh 1
Họ :
Tên :
Điện thoại :
Email:
Địa chỉ nhà:

Phụ huynh 2
Họ :
Tên :
Điện thoại :
Email:

Thông 'n con em đang học tại Trường quốc tế Pháp Marguerite Duras :

Họ và tên

Lớp

Tôi muốn đăng ký là thành viên của Hội Phụ huynh học sinh UPMD (đánh dấu vào ô tương ứng):
100.000 vnd (đăng ký tối thiểu)

Số khác: : ................................vnd

Tôi muốn tham gia vào các hoạt động sau đây của Hội (đánh dấu vào ô tương ứng):
Ban phụ trách bữa ăn tại trường

Ban vận tải

Ban Dịch thuật 'ếng Anh & 'ếng Việt

Ban vệ sinh an toàn

Ban Trao đổi/họp với địa phương

Ban Web Site Team

Bán đồ dùng học tập

Ban Tiệc Giáng Sinh - Ban Lễ hội Mùa hè

Ban Mối quan hệ với các gia đình Việt
Pháp

Ban Mối quan hệ với gia đình không nói tiếng

Tôi muốn trở thành đại biểu phụ huynh lớp của con tôi:
Tôi muốn nhận thông tin từ Hội Phụ huynh UPMD bằng tiếng:

Pháp

Việt

Anh

Làm tại TP. Hồ Chí Minh, ngày : …... tháng : …… năm : …… Chữ ký : ……………………………..

Hội Phụ huynh học sinh trường Quốc tế Pháp Những phụ huynh quan tâm tham gia tới trường học của con cái mình
Bán đồ dùng học tập, thường trực tại LFI DURAS: Thứ Hai: 8:00 - 13:30

Retrouvez-nous sur notre page facebook / Find us on our facebook page / Tìm chúng tôi trên trang facebook

