
     

Giáo Xứ Mẹ Việt-Nam * Tổng Giáo Phận Hoa-Thịnh-Đốn 

ĐƠN GHI DANH THAM DỰ ĐẠI HỘI THÁNH MẪU 2015 
Tại Carthage, Missouri, USA 

 
Với Chủ Đề: “Maria, Đừng Sợ” (Lc 1:30) 

 
Hướng Về: Tình Mẫu Tử 

40 Năm Thánh Giá, Đau Thương và Tràn Đầy Hồng Phúc 
 

Tên:    ______________________________________________________  Tuổi:  _______ Nam   Nữ  

Địa chỉ:  __________________________________________________________________________________  

Thành phố: _____________________________________Tiểu bang: _________ Zip:  ___________________  

Điện Thoại nhà: ________________  Điện thoại di động: ________________  Email: ___________________      

 
Thời Gian: 
 - Khởi hành tại Giáo Xứ Mẹ Việt-Nam 11812 New Hampshire Ave., Silver Spring, MD 20904 

- 10:00 sáng thứ hai ngày 3 tháng 8 năm 2015* 
- Trở về lại Giáo Xứ Mẹ Việt-Nam 11812 New Hampshire Ave., Silver Spring, MD 20904 
- khoảng 12:00 trưa thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2015* 

Phương tiện di chuyển:  
- Charter Bus 

Trường hợp khẩn cấp để liên lạc với người nhà. 
 
Tên _______________________________ Điện Thoại _______________  Email  ___________________________  
 
ĐIỀU LỆ 
- Phí Tổn:  người lớn: $400.00, dướ1 18 tuổi $350.00 vì số chỗ có giới hạng nên ưu tiên cho người đóng tiền trước. 

Đủ người sẽ khóa sổ.  Giá này bao gồm chi phí di chuyển, lều trại, ghế bố để ngủ tại ĐHTM và 1 đêm phòng ngủ 
tại The Great Passion Play. Chi phiếu Xin đề: Our Lady of Vietnam 

- Khế Ước Tiền Bạc (Cancellation & Penalty) 
Hủy chuyến đi sau ngày 1 tháng 7, 2015  Trả lại 50 % đi sau ngày 15 tháng 7, 2015 Không trả lại 

- Chuyến Đi: không bao gồm ăn uống, sẽ có nhiều quán ăn tại Đai Hội nên tùy mỗi người ăn theo nhu cầu và tự trả.  
- Cá Nhân: Mỗi người phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sức khỏe, tai nạn, liên quan giấy tờ tùy thân, đồ dùng cá 

nhân và những thất lạc nếu có trong suốt chuyến đi.  
- Trẻ em: dưới 18 tuổi phải có cha mẹ hoặc người giám hộ đi theo. 
- Người Lớn: trên 75 tuổi cần phải có giấy chứng nhận sức khỏa của Bác Sĩ và phải có người thân đi theo. 
 
Lưu Ý: Phái đoàn sẽ ngủ chung trong một lều trại lớn được dựng trên sân cỏ, khí hậu rất nóng, và có thể sẽ 

mưa nên những người lớn tuổi cần phải hỏi Bác Sĩ gia đình trước khi quyết định tham dự. 
 
Chi Phiếu và đơn ghi danh xin gửi về Văn Phòng Giáo Xứ Mẹ Việt-Nam  
Mọi thắc mắc xin liên lạc về Vũ Thiết 301-503-8768 hoặc email vuthiet@olvn-dc.org  
 
Xác nhận chấp thuận mọi điều lệ trên đây: Ngày ______ tháng ______ năm _______ 
 

Ký Tên ______________________________________________________________  
 

* giờ đi về có thể thay đổi chút ít. 


