
VAYA (Vietnamese American Youth Alliance) and HHNV/SD (Vietnamese 

Federation of San Diego)  

Please mail the application to:  Hiệp Hội Người Việt San Diego 

                                                     7833 Linda Vista Road, San Diego, CA 92111 

 

Application/ Phiếu Ghi Danh 

 

KID’S SPOTLIGHT:  “Good Child, Beautiful Child 2015”/“Bé Ngoan, Bé Ðẹp 2015” 

 

  

Deadline/Kỳ hạn chót nộp đơn :   01/20/2015                               

 

Date/Ngày:__________________ 

  

Name of Contestant: ____________________________________________                     

                         Last/Họ           Middle/ Tên Lót       First/ Tên 

  

School of Contestant:/ Trường học (Tiếng Việt): 

 

____________________________________________ 

 

Grade/Lớp: ____________                           Age/Tuổi (5 – 12): _____________ 

  

Date of Birth:/ Ngày, tháng, năm sinh:____________       

  

 Tiết mục biểu diễn (your performance)? Ghi tên bài hát,ca dao, thơ, tên võ thuật, ect... 

________________________________________________________________________ 

 

(Nếu cần thiết, xin mang theo nhạc đệm trong CD – If needed, please bring with you the 

CD on the day of the contest - February 22, 2015.  Thank you!) 

  

Father’s Name/TênCha:_______________________Phone/Điện thoại:_______________ 

  

Mother’s Name/Tên Mẹ:_______________________Phone/Điện thoại:______________ 

Address/ Địa chỉ:________________________________________________________ 

                          

  __________________________________________________________________ 

    

City__________________State________Zipcode___________________                               

                              

 

Email Address (nếu có):

____________________________________________________________ 

 



 

  

EMERGENCY/Trong Trường Hợp Khẩn Cấp: 
  

Contact person/Liên lạc: 

______________________________________________________________ 

 

Cell phone/Điện thoại: ___________________Relationship/Quan hệ: 

________________________ 

  

By signing this contract/application, you have agreed that the child will participate in 

the contest and will show up between10:45AM to 11:30AM on Sunday, Feb 22, 2015 

for check-in and group performance’s rehearsals. At least one of the parents will be 

responsible for and be with the child throughout the entire competition process which 

will take two hours. HHNV San Diego and VAYA are not responsible for any accidents 

or held liable for any issues pertaining to the child, the TET event, or the Kid’s 

Spotlight Competition.   

 

Khi ký tên vào chỗ trống dưới đây, quý vị đã đồng ý cho con em quý vị tham gia vào 

chương trình này và sẽ có mặt từ 10:45 giờ sáng đến 11:30 giờ sáng Chủ Nhật 

ngày 2/22/15 để làm thủ tục ghi danh và tập dợt văn nghệ cho toàn nhóm.  Chúng tôi cần 

ít nhất 1 vị phụ huynh đi kèm theo với con em quý vị trong suốt cuộc thi kéo dài khoảng 

2 tiếng. Hiệp Hội Người Việt và Liên Hội Tuổi Trẻ sẽ không chịu trách nhiệm về những 

rủi ro nếu xảy ra cho các em tại Hội Chợ hoặc trong suốt cuộc thi. 

 

  

X ___________________________________________________________ 

 (Signature of parent/guardian responsible for child;  Chữ Ký của Phụ Huynh) 

Date/ Ngày____________________________________________________ 

  

Mọi chi tiết xin liên lạc: 

  

Hiệp Hội Người Việt  (Kid’s Spotlight Chair)  

 

 Contact Number: (858) 740-4767 

 

 Email:   pphhnv@yahoo.com 

 
 


