PHIẾU GHI DANH SINH HOẠT VỚI LIÊN ÐOÀN RA KHƠI
(LÐ RA KHƠI REGISTRATION FORM) – YEAR:________
(Ðiền đầy đủ các chi tiết dưới đây và nộp cho trưởng của đơn vị mình)
(Complete and submit this form to your Unit Leaders)
Tôi tên là:(tên, chữ lót, họ) (Full name: First, M. Last): ____________________________________________
Sinh ngày (DOB): (day)_______ tháng (month) ________năm (year) __________ Lớp học (Grade):________
Ðịa chỉ (Address): __________________________________________________________________________
Ðiện thoại (Phone): (

)

E-mail (nếu có):_________________________________

Ðơn vị (Unit) - Check one:
_____ Sói Con (Cub Scout - Pack 285)

_____ Chim Non (GS Junior - Troop 61212).

_____ Thiếu Nam (Scouts-BSA - Troop 285 - Boys)

_____ Thiếu Nữ (Scouts-BSA Troop 2285 - Girls)

_____ Thanh (Venturing - Crew 222)

_____ Tráng / Trưởng (Rover Scout, Adult Leader)

Tôi hiểu rằng việc tôi vào sinh hoạt Hướng Ðạo với liên đoàn Ra Khơi là do sự tự nguyện của tôi. Tôi xin chịu hoàn
toàn trách nhiệm mọi rủi ro có thể xảy ra cho tôi trong suốt thời gian sinh hoạt với liên đoàn. Tôi sẽ giữ và tuân theo Lời
Hứa và luật Hướng Ðạo, nội quy liên đoàn cũng như theo sự hướng dẫn của các trưởng trong các chương trình sinh hoạt
của liên đoàn. Tôi cũng đồng ý cho việc liên đoàn dùng những hình ảnh, tiếng nói của tôi cho việc quảng bá phong trào
Hướng Ðạo, những thứ này được coi như là tài sản của Liên Ðoàn Ra Khơi.
(I understand that joining scouts with Liên Ðoàn Ra Khơi (LÐRK) is completely my choice. I’m willing to accept all
unintended risks that may result at anytime during Scouting. I will abide by all conditions and rules set forth by LÐRK.
I promise to try my best to follow the scout Oath and Law which are the foundation of all activities within LÐRK. I
hereby consent that any videos, photographs, digital images and/or audio recordings of mine may be used by Liên Ðoàn
Ra Khơi, Vietnamese Scouting, Boy Scout of America and Girl Scout of the USA for Public Relations and Publicity
purposes. I understand that such items shall be the property of Liên Ðoàn Ra Khơi.)
Ký tên (Scout/Scouter signature): __________________________________ ngày (date):_____________________
Tên và chữ ký của phụ huynh (Name & Signature of Parent or Guadian):
Tên (Name) :_______________________ Ký tên (Signature)____________________ Ngày (Date)___________
Ngày Sinh của Phụ huynh (Parents or Guardian's D.O.B): Mon.:_________Day: ________Year:____________
E-Mail của Phụ huynh (Parents’ E-Mail address):__________________________________________________
(Phải có tên và chữ ký của phụ huynh nếu dưới 18 tuổi - Parent or Guardian must sign if you are under 18 of age)
Tên và chữ ký của trưởng nhận phiếu (Name & signature of the leader received this form):
Tên (Name) :_____________________ Ký tên (Signature)____________________ Ngày (Date)__________
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