
①We will follow the instructions of the leader during the activities of AC Milan Soccer School Hanoi. 

①Cam kết  theo hướng dẫn của người chỉ đạo trong các hoạt động của trường học đào tạo bóng đá Ac milan

②Self-manage your health at your own risk./ Có trách nhiệm tự quản lí sức khỏe của bản thân mình 

③We do not claim any compensation./ không yêu cầu bồi thường hoặc được bồi thường .

④We will follow the regulations while at AC Milan Soccer School Hanoi/ Trong thời gian theo học luôn tuân thủ theo các quy tắc của trường học đào tạo bóng đá Ac milan

We understand the above purpose and apply for admission.

Học sinh STUDENT Người giám hộ PARENT'S SIGNATURE

Họ tên FULL NAME  Họ tên FULL NAME

Soccer

Experiens/Kinh

nghiệm đá bóng

DAY OF THE WEEK/

Số lần tập luyện

ACADEMY NO

Số học viện

emergency contact/Số Đt liên lạc

khẩn cấp  ①

③Bản cam kết 

Tôi đã hiểu rõ những mục ghi  trên ,và Xin được đăng kí  nhập học  D           /M           /2020   

Secretariat fiel / Ban thư kí

CATEGORY/ Thể loại
TIME/ Thời gian tập

luyện

E-MAIL 　　　　　　　　　　　　　　　@

HOME

ADDRESS/Địa

chỉ

MOBILE/Số điện

thoại di động

NAME   OF

SCHOOL/Tên

trường

                                                       　SCHOOL（　　          　　grade）

②PARENTS-Thông tin liên hệ cha mẹ / CONTACTS-Số điện thoại

NAME/Họ tên

RELATIONSHIP

/Mối quan hệ với

trẻ em

AC MILAN SOCCER SCHOOL HANOI  REGISTER APPLICATION

Mẫu đơn đăng kí thành viên trường đào tạo bóng đá AC MILAN

①STUDENT'S REGISTRATION/Đăng kí học viên

NAME/Họ tên

ATTACH PHOTO/ Ảnh đính kèm

Please write student's name on the

back of the photo/Vui lòng viết tên

học viên lên mặt sau bức ảnh .

SEX/Giới tính BOY/Nam .  GIRL/Nữ

BIRTHDAY /Ngày

tháng năm sinh

D/M/Y

       /　　　　　　/　　　　　 （       years）

Size ●Height/ Chiều cao 　　        cm  ●Weight/Cân nặng　  　  　kg  ●Foot size/Size Chân　   　　cm


