
Ảnh căn cước 
(3x4cm)

Họ Tên  Ngày sinh 

Nơi sinh

Trình độ học vấn     .... /12, Đại học 

Hộ khẩu thừơng trú

Nghề nghiệp đã được đào tạo hay đang làm

Họ tên cha 

Hộ khẩu thừơng trú

Số điện thoại của học viên                                     Số điện thoại của phụ huynh hay giám hộ   

Nghề nghiệp 

Đánh dấu (X) vào ô vuông 

Hình thức đăng ký nhập học Bán trú  Nội trú 

Học viên đăng ký
(ký và ghi rõ họ tên)        

Phụ huynh hoặc người giám hộ
(ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo đơn:

Email

Bản sao học bạ, CMND / CCCD, Giấy chứng nhận hoàn cảnh gia đình 
Hộ khẩu, Giấy khám sức khỏe chưa quá 6 tháng, 10 Hình 3x4, bảo hiềm y tế

Gia đình thuộc chuẩn hộ cận nghèo 

Gia đình thuộc chuẩn hộ nghèo  

Địa chỉ liên hệ

I.  SƠ LƯỢC VỀ BẢN THÂN

Số CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp

II.  PHỤ HUYNH HAY NGƯỜI GIÁM HỘ
Tuổi

Hộ khẩu thừơng trú

Nghề nghiệp Tuổi

III. HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1

1  Người Giám Hộ là người được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên. cũng có thể là 
ông bà nội ngoại hay người thân trong gia đình hay giòng họ, các tu sĩ trong các trung tâm xã hội

ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN NHÀ HÀNG 

NGUYỄN VĂN HỘI FRANCIS
294 A  Nguyễn Văn Đậu, P.11 , Quận Bình Thạnh, Tp. HCM, Tel: 0903961288, email: francisanremaisen@gmail.com

Những người ký tên cam đoan sẽ chịu bồi thương mọi thiệt hai cho trung tâm Francis nếu cho các thông tin không đúng sự thật.  

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

Học viên được đón nhận từ 16 - 24 tuồi

ĐƠN ĐĂNG KÝ XIN GỬI THEO ĐỊA CHỈ NÀY

TRUNG TÂM  ĐÀO TẠO   FRANCIS

Hộ khó khăn lâu dài, thu nhập…………………….đồng/tháng   

Hoàn cảnh khác (phải có giấy trình bày và chứng minh)

Cao đẳng Trung cấp

Họ tên me    

Hộ khẩu thừơng trú

Nghề nghiệp / Chức vụ TuổiHọ tên người giám hộ

Trung tâm đào tạo tư nhân

Nghĩa vụ quân sự: Được miễn                  Được hoãn              Dân phòng          Chưa thi hành

Đã đính hôn      Đã lập gia đình     Đã có con    Đã ly dị      Mẹ đơn thân nuôi con   

Viện mồ côi     Mồ côi cha mẹ      Mồ côi cha     Mồ côi mẹ

Số anh em trong gia đình....../.....   con thứ mấy trong số anh chi em...../  
   Số chị em gái    ?  Số anh em trai     ?
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FOR THE SUPPORT OUR YOUTH
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