PAYMENT - CÁCH TRẢ TIỀN
Tiền mặt/Cash

ĐƠN GHI DANH THAM DỰ
ĐẠI HỘI CANH TÂN ĐẶC SỦNG SCRC TIẾNG VIỆT
Phần dành riêng cho văn phòng:

Rec'd ____ fa ____

don ____

date ____

by ____

Ký check trả cho: SCRC
Gởi đơn về: SCRC 9795 Cabrini Drive, Suite 208, Burbank, CA 91504-1740

Tiếng Việt:

http://scrc.thanhlinh.net
(818) 771-1361, ext 16

thanhlinh@gmail.com
FAX (818) 771-1379

(Xin để lại lời nhắn, sẽ có người liên lạc với quý vị)

Tiếng Anh:

http://www.scrc.org
(818) 771-1361

spirit@scrc.org
FAX (818) 771-1379

Xin ghi tên mà Quý vị muốn thấy như trên bảng tên của mình.
Tên và địa chỉ người tham dự:

Check/Money Order

Visa

Mastercard

Discover

Số thẻ tín dụng: ______________________________________
Ngày hết hạn: _______________________________________
Ký tên: _____________________________________________
Lệ Phí ghi danh ĐỀN HỀT ngày 16 tháng 8
(Ghi danh sớm được giảm giá)
Đại hội Canh Tân Đặc Sủng SCRC tiếng Việt (3 ngày)
____ @ $78 mỗi người $______
Các em dưới 18 tuổi tham dự với cha mẹ:
____ @ $56 mỗi em $______
Tên các em tham dự với cha mẹ nếu có:
1-_________________________________________________

2-_____________________________________________
Ủng hộ thêm giúp người khác có thể tham dự

$_______

Tổng cộng/Total: $______________

4- Tên gọi ______________________ Tên họ __________________

Lệ Phí ghi danh SAU ngày 16 tháng 8
Đại hội Canh Tân Đặc Sủng SCRC tiếng Việt (3 ngày)
____ @ $88 mỗi người $______
Các em dưới 18 tuổi tham dự với cha mẹ:
____ @ $66 mỗi em $______
Tên các em tham dự với cha mẹ nếu có:
1-_________________________________________________

Điạ chỉ __________________________________________________

2-_____________________________________________

1- Tên gọi _____________________ Tên họ ____________________
2- Tên gọi _____________________ Tên họ ___________________
3- Tên gọi ______________________ Tên họ __________________

Thành phố ____________________ Tiểu bang: _________________
Zip _____________Điện thoại nhà: ___________________________
Sở làm: _________________________Cell: ____________________
Email: __________________________________________________
Nếu ghi danh hơn 4 người, điền đơn này, viết 1 danh sách tên các người
tham dự, và ký 1 check tổng cộng số tiền gởi về địa chỉ trên. Chi tiết
chương trình bằng tiếng Anh cho trẻ em và đại hội danh cho thanh thiếu
niên có in trong tờ quảng cáo hoặc vào trang web www.scrc.org. Muốn
nhận tờ chương trình bằng tiếng Anh, xin gởi email về spirit@scrc.org.

Ủng hộ thêm giúp người khác có thể tham dự

$______

Tổng cộng/Total: $_____________
(Lệ phí ghi danh không bao gồm thực phẩm. Luật của Anaheim Convention
không cho phép mang đồ ăn, nước uống vào khu vực tĩnh tâm, vì thế nếu quý
vị mang đồ ăn theo, có thể ăn ngoài xe. Ngoài ra, thức ăn, nước uống có bán
tại các quầy bán hàng. Lệ phí đậu xe là $12 cho mỗi ngày).

Xin gởi thêm cho tôi #____ tờ ghi danh tham dự đại hội.

