St. Anthony Catholic Church
Growing in and Living our Faith
314 South 4th Street
Renton, Washington 98057
425-255-3132
www.st-anthony.cc

ĐƠN GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ

Xin vui lòng điền các thông tin dưới đây để đăng ký vào giáo xứ St. Anthony. Thông tin này cho phép
chúng tôi biết thêm về các thành viên trong cộng đồng giáo xứ , qua đó, giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.
Những thông tin bạn cung cấp là cẩn mật và nó chỉ sử dụng trong giáo xứ mà thôi. Đơn giản hãy điền vào đơn
này và gửi lại cho giáo xứ bằng bưu điện hoặc trực tiếp tại văn phòng giáo xứ (the Parish Ministry Center).
Xin cám ơn bạn đã quan tâm tìm hiểu và tham gia vào gia đình giáo xứ ! HÂN HOAN ĐÓN CHÀO !

TÊN GIA ĐÌNH /
Family Name

ĐỊA CHỈ /Address
THÀNH PHỐ /City

MÃ VÙNG (Zip)

ĐIỆN THOẠI /Phone

EMAIL

Chúng tôi có thể đăng thông tin này trong kỷ yếu của Giáo xứ được không ?

CÓ

KHÔNG

CÓ

KHÔNG

Xin hoàn tất các thông tin dưới đây :
1. Có ai trong gia đình bạn không thể đi lễ được vì lý do bệnh tật thể lý không ?

2. Nếu bạn đã kết hôn ngoài Giáo hội Công giáo, bạn có muốn lãnh phép lành hôn phối không ?
CÓ

KHÔNG

3. Bạn đến đây từ giáo xứ nào ?
4. Bạn muốn nhận thư từ giáo xứ bằng cách nào ?

Email
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Family ID/Env. #

Date entered:

Bưu điện

THÔNG TIN THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH
Tên họ /
Family Name

Tên gọi, tên đệm
First & Middle Name

Biệt danh /
Nickname

Tình trạng hôn
nhân /
Marital Status

GIA TRƯỞNG

NGƯỜI PHỐI NGẪU

HEAD OF HOUSEHOLD

SPOUSE

Tôn giáo /
Religion

Khiếm khuyết thể
lý/tinh thần
Physical/Mental needs

Sắc tộc /
Ethnic Background

Nghề nghiệp
Occupation

Tên Sở làm /
Employer

Số ĐT Sở làm /
Work Phone & Ext.

Ngày sinh /
Date of Birth

Phái tính /
Gender

Bằng cấp cao nhất/
Highest Grade completed

GHI NHẬN CÁC BÍ TÍCH
Rửa tội /
Baptism

Rước lễ lần đầu /
1st Communion

Thêm sức /
Confirmation

Ngày Hôn phối /
Marriage Date

Hoà giải /
Penance

