
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Pháp 
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Phiếu Ghi Danh PT / TNTT / ĐKV Paris (2019-2020) 
 

Họ và tên Cha : ...................................................................................................................................................   

Điện thoại di động : ............................................................................................................................................. 

 

Họ và tên Mẹ : ..................................................................................................................................................... 

Điện thoại di động ............................................................................................................................................... 

 
Quý Phụ Huynh có bằng lòng đại diện ban Phụ Huynh của Đoàn (Chú Nguyễn Cao Đệ) ghi 

thêm số ĐT di động của Phụ Huynh trong nhóm WhatsApp của ban Phụ Huynh (một ứng dụng nhắn 

tin) để cho Phụ Huynh được những tin của Đoàn và ban Phụ Huynh.    

□   Đồng ý  □ Không đồng ý 

 
Địa chỉ : ............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

Mã số bưu điện : ................................................................................................................................................. 

Thành phố : ......................................................................................................................................................... 

 

Điện thoại nhà : ................................................................................................................................................... 

Điện thư : ............................................................................................................................................................ 

 

• Đồng ý cho phép các con tôi đến sinh hoạt trong Đoàn Kitô Vua Paris, thuộc Phong Trào Thiếu Nhi 

Thánh Thể Việt Nam tại Pháp.  

• Đọc và đồng ý áp dụng Nội Quy của Đoàn Kitô Vua Paris, thuộc Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể 

Việt Nam tại Pháp.  

Tên thánh & họ tên các con (xin ghi tên rõ ràng và đầy đủ) : 

 

1- …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ngày Sinh: ………………….………………………  Ngành : ………………….……………………… 

Rửa tội ngày :  ………………..…………………… Tại : ……………………………...…………………………..….. 

Thêm sức ngày : ..…………………………………  Tại : ……………………………………………………………… 

 

2- …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ngày Sinh: ………………….………………………  Ngành : ………………….……………………… 

Rửa tội ngày :  ………………..…………………… Tại : ……………………………...…………………………..….. 

Thêm sức ngày : ..…………………………………  Tại : ……………………………………………………………… 

 

3- …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ngày Sinh: ………………….………………………  Ngành : ………………….……………………… 

Rửa tội ngày :  ………………..…………………… Tại : ……………………………...…………………………..….. 

Thêm sức ngày : ..…………………………………  Tại : ……………………………………………………………… 



Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Pháp 
Đoàn Kitô Vua – Paris 
http://www.tnttparis.fr 

38, rue des Epinettes - 75 017 PARIS 01.53.06.36.20 

 
4- …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ngày Sinh: ………………….………………………  Ngành : ………………….……………………… 

Rửa tội ngày :  ………………..…………………… Tại : ……………………………...…………………………..….. 

Thêm sức ngày : ..…………………………………  Tại : ……………………………………………………………… 

 

5- …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ngày Sinh: ………………….………………………  Ngành : ………………….……………………… 

Rửa tội ngày :  ………………..…………………… Tại : ……………………………...…………………………..….. 

Thêm sức ngày : ..…………………………………  Tại : ……………………………………………………………… 

================================================================================== 

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à Jean-Michel Souppaya 

(chef de groupe de la troupe Christ-Roi) 

Pour la finalité suivante : envoie d’emails et de SMS, appel téléphonique, utilisation des données 

personnelles pour répartition dans les sections. 

Les destinataires de ces données sont : les parents, les animateurs 

La durée de conservation des données est de 2 ans. 

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation 

du traitement. 

Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre 

consentement à tout moment en vous adressant à : dkv.paris@gmail.com ou jm.souppaya@gmail.com / 

0621133574 

Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 

 

Xin đóng tiền niên liễm cho niên khóa 2019-2020 1……    x 60€ …………60 € 

Vé Tết Trung Thu ……….. x 5€ ……………. € 

Khăn Quàng dành cho các em mới hoặc đổi ngành ………... x 5€ ……………. € 

Ủng hộ  ……………. € 

Total  ……………. € 

 

 

 

 

 

 

Làm tại…………………………………………, Ngày………………………………………….  

 

Chữ ký Phụ Huynh 

 

□   Chèque à l’ordre de la  

«  Mission Catholique Vietnamienne » 
 
□ Espèces 


