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Invitation to Parents to Participate in Activities /  MờI Phụ Huynh tham dự cá sinh hoạt 

Trips, camping, sport and other activities form an important part of the school programmes. Education is a process involving 
both schools and families, and parental interest and participation can assist the learning process. The school therefore 
welcomes parent participation in school activities / Du hành , cắm trạI , thể thao và các sinh hoạt khác hình thành một phần 
quan trọng cuà chương trình cuả trường . Việc giáo dục là một tiến trình liên can ñến trường học và gia ñình , và sự quan tâm 
và tham gia cuả Phụ huynh có thể góp sức vào tiến trình học. Nhà trường vì thế ñón chào việc tham gia cuả Phụ huynh vào các 
sinh hoạt của Trường 

 

Your child will be participating in /  Con cuả quý vị sẽ tham dư vào 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Please join us for this activity on / Vui lòng tham gia vớI chúng tôi trong sinh hoạt này vào  

Date / ngày …………………………..……………………………..   at / lúc …………………………………………...(time) / thờI gian 

 

 

 

Signed / Ký tên                      …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

   

 

Please COMPLETE, DETACH and RETURN this part of the form by............................................................................... (date) 
/ Vui lòng hoàn tất , tách ra và gửI lạI phần này cuả ñơn vào lúc  

 

Parent's name / Tên Phụ huynh ………………………………………………………………………………………………………………. 

Student's name /  Tên học sinh ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Year Level /  Năm học …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Please tick the appropriate box below /  Vui lòng ghi dấu v vào ô thích hợp dướI ñây 

I am / Tôi   □ Able / có thể 

□ Unable to come / không thể ñến  

     

 to the school activity on / tham dự vào                                   ………………….. ……..…………………………………. (date) / ngày 

                                                                                 at / lúc     ………..………………………………………………...(time) / thờI gian 

             

      

    

Signed / Ký tên                                                  ………………………………………………. (parent/guardian) / Phụ huynh / Bảo trợ 

Contact number /  Số ñiện thoạI                       ……………………………………………………………………………………………… 

Email /  Thư ñiện tử                                          ……………………………………………………………………………………………… 

 


