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(

)

Ðiện Thoại: (

6.

)

Giấy Ủy Quyền và Cam Kết
Tôi/Chúng tôi ký tên dưới đây là phụ huynh của (các) học sinh ghi danh trên. Chúng tôi đồng ý để
Ban Ðiều Hành Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang, San Diego mang con em chúng tôi đến bệnh viện
gần nhất để được chữa trị kịp thời và đúng mức trong trường hợp bị đau hay bị tai nạn rủi ro tại
trường. Chúng tôi được biết nhà trường gồm một nhóm giảng viên thiện nguyện bất vụ lợi và
không có bảo hiểm cho học sinh. Vì vậy bất cứ tai nạn hay sự rủi ro nào xảy ra cho con em chúng
tôi đều không liên quan đến Ban Ðiều Hành và các giảng viên của trường, kể cả tai nạn do trường
đưa rước, trong thời gian theo học tại trường, hay trên đường đến bệnh viện.
Chúng tôi cam kết tự chịu trách nhiệm và ký tên dưới đây không dưới một hình thức bắt buộc nào.
San Diego, ngày ______ tháng ______ năm ____________
← Học sinh phải có chữ ký của phụ huynh
ở phần này để được nhận vào học.

Chữ ký phụ huynh

Lệ Phí Ghi Danh
Lệ phí trọn năm (2 khóa) = $250 mỗi học sinh

Phần dành riêng cho Ban Ðiều Hành Trung Tâm Văn Lang
____ học sinh x $250 = $ ______

Chữ ký Thâu ngân viên ___________________

