
Tình trạng sức khỏe  
 
Em: _______________________________ * Nam/Nữ. Sinh ngày:  ______________________
Địa chỉ:  _____________________________________________________________________
Con của ông bà:  ______________________________  Điện thoại:  ____________________
          Handy:   ____________________

 1. Hiện nay em có mắc chứng bệnh gì không?
Nếu có, xin ghi rõ: _____________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________

 2. Hiện nay em có dùng một loại thuốc nào không?
Nếu có, xin cho biết: ___________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________

 3. Em có biết bơi không? Có:     Không:
4. Phụ huynh có đồng ý cho em đi bơi không? Có:     Không: 
 5. Phụ huynh có cho phép chụp hình, quay phim
     em trong tuần sinh hoạt và cho phép đăng
     lên trang Web và Facebook của Liên Giáo Phận
     không?                   Có:                  Không:

 6. Phụ huynh có cho phép em dùng thuốc bình
    thường như Paracetamol, Aspirin,

     MCP (thuốc đau bụng), v.v. không?       Có:             Không:
7. Ngoài ra, em có những điều gì đáng cần lưu ý:_____________________________________
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
 
8. Khi có chuyện bất trắc ngoài ý muốn xảy đến, xin báo đến chúng tôi theo Phone/Handy đã ghi
như trên hoặc có thể qua người khác làm đại diện:
Ông bà:  _____________________________________  Điện thoại:  ____________________  Handy:  ____________________ 
Tôi xin ký tên dưới đây đồng ý cho con / em chúng tôi tham dự trại hè được tổ chứ tại 
Neuenkirchen và trao cho Linh Mục Tuyên Úy cùng các huynh trưởng quyền giáo dục con em 
chúng tôi trong tuần trại hè giáo lý. 

 
 
 _____________________  Làm tại  _________________  ngày ______________  
 Chữ ký của phụ huynh 
 
* Ghi chú: Xin phụ huynh ghi càng rõ càng tốt để giúp ban điều hành trại chu đáo trong việc trông 
nom các em. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi chi tiết có thể đáp ứng theo nhu cầu được, vì trại hè 
mang tính cách sinh hoạt tập thể. Xin phụ huynh nhắc các em mang theo Gesundheitskarte.

Xin điền vào những ô thích hợp và gửi trước ngày 30.06.2023 về địa chỉ anh thư ký: 

qua Post:  Van Son Nguyen
  Zum Fensterberg 10

48231 Warendorf

eingescannt qua Email: 
ttmv.neuenkirchen@gmail.com hoặc
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