
VIỆN ÂM NHẠC PHAN SINH (FAM liên kết LCM)                                 
             (Các Lớp Nhạc Quê Hương từ 1982) 
      Tu Viện-Giáo Xứ Thánh Phan-xi-cô Đa-kao 
       50 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa-kao, Q. I, SG 
          
 

ĐƠN GHI DANH KHOÁ HÈ từ 01-30/7/2019 

Tên Thánh:……………Họ Tên:…………………………………………………………………… 

Ngày sinh:………tháng……..năm……………Giáo xứ/Dòng tu:………………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………. 

Điện thoại:…………………………………… Email:……………………………………………. 

Đã học môn gì, tại đâu, với ai:…………………………………………. ………………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 

Xin ghi danh học (các) môn (chọn tối đa 3 môn trong các mục sau đây, miễn không trùng ngày và giờ 
học): XA1 và Org1 là môn bắt buộc cho tất cả các học viên. 
A1.Học sáng 8-11g40, t2 đến t7: Xướng Âm 1; Xướng Âm 2;  Xướng Âm 3.  
A2.Học sáng 8-11g40, t2-4-6:LTG5-AB2; t3-5-7:LNVT1-AB3; t2-3-4: LTLCM-piano-AB;  
B1.Học chiều 2g-5g30, thứ 2-4-6: Thanh Nhạc 1/LNVT1-CD2(?)/ Guita1-CD2/ Tranh-
CD2/ LCM piano-CD2;   
B2. Học chiều 2-5g30, thứ 3-5-7:  Thanh Nhạc 2-CD3 / LTG6-CD3/ T’rưng-CD3/ Organ 
3/4 -CD3/ Sáo-CD3. 
B3. Học chiều 2g-4g thứ 2-4-6: Organ 1-C2; thứ 3-5-7: Organ 1-C3; 
B4. Học chiều 4g-6g thứ 2-4-6: Organ 2-D2; thứ 3-5-7: Organ 2-D3 
C. Học chiều 2g-5g30, thứ 3+5+7:   Điều Khiển 1; thứ 2+4+6: Điều Khiển 2. 
 
Tôi xin cam kết dành tối đa thời gian để trau dồi kiến thức và kỹ năng âm nhạc; đồng thời tuân thủ 
các qui định của khóa nhạc, nhất là tham gia chủ động và tích cực vào việc phát triển khả năng Trời 
ban hầu có thể phục vụ tha nhân đắc lực hơn. 
 

….….…, ngày……tháng….năm 2019. 
Xác nhận của Cha xứ hay Bề trên   
      
Tôi là ………………………………………………                                                                                                          

xác nhận học viên………………............................                      ……………………………  

Là…………thuộc giáo xứ/cộng đoàn……………                       (Ký tên và ghi rõ Họ tên)      

……………………………………………………      Ưu tiên cho học viên ở vùng cao, vùng sâu, 

.……………………………………………………     vùng xa cần chỗ ăn ở (nội trú) hoặc ăn trưa  

       (Xin ký tên và đóng dấu)                                     mà thôi (bán trú); Xin ghi danh: 

nội trú, hoặc  bán trú.                                                                        

                                                                                 


