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Our Lady of La Vang Church 
288 S. Harbor Blvd., Santa Ana, CA 92704 

Phone: (714) 775-6200 Fax: (714) 775-6226 

Website: www.ourladyoflavang.org 

Email: lavangparish@yahoo.com 

 

 

ĐƠN GHI DANH VÀO GIÁO XỨ 
 
 

A. GIA TRƯỞNG: 

_____________________________________________________________________________Nam    Nữ         

       (Tên họ)                            (Tên đệm)                             (Tên gọi)  
   
____________________________________    Rửa tội   Rước lễ   Thêm sức   Độc thân   Có gia đình  

          (Ngày/Tháng/Năm sinh)                           (đánh dấu trong  ô nếu có)            Ly thân   Ly dị     Góa    

     
__________________________________________________________________________________________ 

        (Học vấn)                                  (Nghề nghiệp)                                     (Hội đoàn trong Xứ) 

Địa chỉ tên đường: _________________________________________________________________________ 

Thành phố: _________________________________________________ State: ________ Zip: ____________       

ĐT. nhà: ______________________  ĐT. Sở làm: _________________ ĐT. Di động: ___________________  

E-mail ______________________________________ 

 

Xin dùng phong bì để đóng góp mỗi Chúa Nhật?   Có     Không  

 

 

B. NHỮNG NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH.  (Người khác gia đình hay địa chỉ xin dùng đơn riêng.) 

 

1. ________________________________________________________________________     Nam    Nữ         

        (Tên họ)             (Tên đệm)              (Tên gọi)             ( Liên hệ với gia trưởng) 

   

    __________________________________   Rửa tội   Rước lễ   Thêm sức   Độc thân   Có gia đình    

        (Ngày/Tháng/Năm sinh)                                                                         Ly thân   Ly dị    Góa    

     

    ______________________________________________________________________________________ 

        (Học vấn)                                  (Nghề nghiệp)                                     (Hội đoàn trong Xứ) 

 

2. ________________________________________________________________________     Nam    Nữ         

        (Tên họ)             (Tên đệm)              (Tên gọi)             ( Liên hệ với gia trưởng) 

   

    __________________________________   Rửa tội   Rước lễ   Thêm sức   Độc thân   Có gia đình    

        (Ngày/Tháng/Năm sinh)                                                                         Ly thân   Ly dị    Góa    

     

    ______________________________________________________________________________________ 

        (Học vấn)                                  (Nghề nghiệp)                                     (Hội đoàn trong Xứ)

 

For office use only 

 Envelope ID#:   __________ 

 Date: __________________ 
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3. ________________________________________________________________________     Nam    Nữ         

        (Tên họ)             (Tên đệm)              (Tên gọi)             ( Liên hệ với gia trưởng)_ 

   

    __________________________________   Rửa tội   Rước lễ   Thêm sức   Độc thân   Có gia đình    

        (Ngày/Tháng/Năm sinh)                                                                         Ly thân   Ly dị    Góa    

     

    ______________________________________________________________________________________ 

        (Học vấn)                                  (Nghề nghiệp)                                     (Hội đoàn trong Xứ) 

 

4. ________________________________________________________________________     Nam    Nữ         

        (Tên họ)             (Tên đệm)              (Tên gọi)             ( Liên hệ với gia trưởng) 

   

    __________________________________   Rửa tội   Rước lễ   Thêm sức   Độc thân   Có gia đình    

        (Ngày/Tháng/Năm sinh)                                                                         Ly thân   Ly dị    Góa    

     

    ______________________________________________________________________________________ 

        (Học vấn)                                  (Nghề nghiệp)                                     (Hội đoàn trong Xứ) 

 

5. ________________________________________________________________________     Nam    Nữ         

        (Tên họ)             (Tên đệm)              (Tên gọi)             ( Liên hệ với gia trưởng) 

   

    __________________________________   Rửa tội   Rước lễ   Thêm sức   Độc thân   Có gia đình    

        (Ngày/Tháng/Năm sinh)                                                                         Ly thân   Ly dị    Góa    

     

    ______________________________________________________________________________________ 

        (Học vấn)                                  (Nghề nghiệp)                                     (Hội đoàn trong Xứ) 

 

6. ________________________________________________________________________     Nam    Nữ         

        (Tên họ)             (Tên đệm)              (Tên gọi)             ( Liên hệ với gia trưởng) 

   

    __________________________________   Rửa tội   Rước lễ   Thêm sức   Độc thân   Có gia đình    

        (Ngày/Tháng/Năm sinh)                                                                         Ly thân   Ly dị    Góa    

     

    ______________________________________________________________________________________ 

        (Học vấn)                                  (Nghề nghiệp)                                     (Hội đoàn trong Xứ) 

 

7. ________________________________________________________________________     Nam    Nữ         

        (Tên họ)             (Tên đệm)              (Tên gọi)             ( Liên hệ với gia trưởng) 

   

    __________________________________   Rửa tội   Rước lễ   Thêm sức   Độc thân   Có gia đình    

        (Ngày/Tháng/Năm sinh)                                                                         Ly thân   Ly dị    Góa    

     

    ______________________________________________________________________________________ 

        (Học vấn)                                  (Nghề nghiệp)                                     (Hội đoàn trong Xứ) 

 

 

Ngày: ______________________________ 

Chữ ký: ____________________________ 

Tên: _______________________________ 


