
PHIẾU GHI DANH
ĐẠI HỘI GIA LONG THẾ GIỚI KỲ VII, 2015

NGÀY 3 ĐẾN 5 THÁNG 4, NĂM 2015

(Dành cho cựu nữ sinh Gia Long và thân hữu)
Ban Tổ Chức sẽ gửi Phiếu Ghi Danh riêng 

đến quý cựu giáo sư và nhân viên hành chánh trường Gia Long

Danh sách tham dự

Quốc gia 
hiện 

đang cư 
ngụ (1)

Tiền 
Đại Hội 
(3 tháng 4, 

2015)

Hậu 
Đại Hội 
(5 tháng 4, 

2015)

Tổng cộng 
tiền

 $35 
(USD) 

 $95 
(USD) 

Món ăn 

chính (2)
 $45 
(USD) (USD)

1

2

3

4

5

Tổng cộng số vé

Tổng cộng số tiền $

Bảo trợ quỹ tổ chức Đại hội Gia Long Thế Giới Kỳ VII (tùy ý) $

Tổng cộng tiền tham dự & bảo trợ (A): $

Chi phiếu/ngân phiếu/bưu phiếu đính kèm bằng mỹ kim từ ngân hàng/bưu điện Mỹ: Check#

(personal check/bank check/money order from an American institution) Check#

Check#

Tổng cộng tiền gửi đến (B): $
(A và B phải bằng nhau)

Địa chỉ liên lạc (xin chọn một đại diện nếu ghi tên theo nhóm)

Họ và tên: Hội đoàn / Nhóm Gia Long:

Địa chỉ :

Email:       Điện Thoại:

CÁCH TRẢ TIỀN

1) Điền Phiếu Ghi Danh
2) Trả tiền: xin gửi chi phiếu/ngân phiếu/bưu phiếu bằng mỹ kim của một ngân hàng/bưu điện tại Hoa kỳ

(personal check/bank check/money order from an American institution)
viết cho: ĐHGLTG Kỳ VII

3) Gửi Phiếu Ghi Danh và tiền trước ngày 15 tháng 1 năm 2015 về:
ĐHGLTG Kỳ VII
Gia Long Alumnae Association

                                                                       P. O. Box 1067
Springfiled, VA 22151 USA

THẮC MẮC
Xin liên lạc qua email dhgltg7@gmail.com nếu cần thêm thông tin hay có câu hỏi cần giải đáp
hoặc điện thoại Trương Như Nguyện: 703-503-8685 (trước 10 PM EST miền đông Hoa Kỳ)

DÀNH RIÊNG CHO BAN TỔ CHỨC

Ngày nhận: ________________________ Do:________________Mã số xác nhận #_______________Bàn #______ Vé #_______

Đại Hội 
(4 tháng 4, 2015)

(Xin ghi số tiền tham dự từng chương trình cho từng 
người và tổng cộng lại)

Lớp/    
Năm rời 
trường (1)



CHÚ THÍCH
(1) Nếu khách tham dự là cựu nữ sinh Gia Long, xin ghi tên họ, lớp, năm rời trường, và quốc gia đang cư ngụ để

Ban Tổ Chức ghi trong danh sách cựu nữ sinh trên website. Khách đi cùng không cần ghi đầy đủ chi tiết.
(2) Xin chọn món ăn chính cho ngày đại hội: cá, gà, hay ăn chay. Nếu chọn ăn chay thì sẽ áp dụng cho 

cả ba ngày Tiền Đại Hội, Đại Hội, và Hậu Đại Hội.
- Danh sách mạnh thường quân bảo trợ quỹ tổ chức Đại Hội Gia Long Thế Giới 2015 sẽ được ghi nhận 

trên website và đặc san Gia Long Thế Giới Kỳ VII, 2015. (Xin thông báo cho Ban Tổ Chức nếu quý vị 
muốn ẩn danh).

- Vé đã mua rồi xin miễn trả lại.

- Quý vị sẽ nhận được email hoặc thư hồi báo xác nhận đã ghi danh sau khi Ban Tổ Chức nhận được tiền.

MẪU GHI DANH

Xin xem mẫu dưới đây để điền phiếu ghi danh.

Danh sách tham dự

Quốc gia 
hiện 

đang cư 
ngụ (1)

Tiền 
Đại Hội 
(3 tháng 4 
2015)

Hậu   
Đại Hội 
(5 tháng 4 
2015)

Tổng cộng 
tiền

 $35 
(USD) 

 $95 
(USD) 

Món ăn 

chính (2)
 $45 
(USD) (USD)

1 Nguyễn thị A 12/1960 Mỹ 35        95      Gà 45       175$             

2 Nguyễn thị B 9/1975 Việt Nam 35        95      Gà 130$             

3 Thân hữu 35        95      Cá 130$             

4 Nguyễn thị C  12/1981 Pháp 95      Chay 45       140$             

5 Khách 35        95      Chay 45       175$             

Tổng cộng số vé 4         5        3         

Tổng cộng số tiền 140$    475$   $135 750$             

Bảo trợ quỹ tổ chức Đại hội Gia Long Thế Giới Kỳ VII (tùy ý) 50$               

Tổng cộng tiền tham dự & bảo trợ (A): 800$             

Chi phiếu/ngân phiếu/bưu phiếu đính kèm bằng mỹ kim từ ngân hàng/bưu điện Mỹ: Check# 111 200               

(personal check/bank check/money order from an American institution) Check# 112 550               

Check# 113 50                

Tổng cộng tiền gửi đến (B): 800$             

(A và B phải bằng nhau)

Đại Hội 
(4 tháng 4, 2015)

(Xin ghi số tiền tham dự từng chương trình cho từng 
người và tổng cộng lại)

Lớp/    
Năm rời 
trường (1)


