TRUNG TÂM ĐÀO TẠO AN RÊ MAI SEN
AN RE MAI SEN HOSPITALITY TRAINING CENTER

Ảnh căn cước
(3x4cm)

56 Nguyễn Văn Lạc, phường 19, quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại : 0911410770
Email: training.anremaisen@gmail.com
FB: Mai Sen Bistro

ĐƠN XIN HỌC NGHỀ
Năm học: …………………
Em tên: ...................................................................... Giới tính: ................... Ngày sinh: ...............................
Nơi sinh: .................................................................... Dân tộc: ..................... Tôn giáo:
................................................................................... ...................................
Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Điện thoại: ........................................................... Email: ................................................................................
Trình độ học vấn: ................................................ Công việc hiện nay (nếu có): ............................................
Nghĩa vụ quân sự: (dành cho học viên nam)
Em đã thi hành nghĩa vụ quân sự ........................ Em được miễn ....................... Em được hoãn ...................
Họ tên cha: .......................................................... Năm sinh: .................. Nghề nghiệp: .................................
Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................... Điện thoại: .....................................
Họ tên mẹ: ........................................................... Năm sinh: .................. Nghề nghiệp: .................................
Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................... Điện thoại: .....................................
Số anh chị em đang đi làm: ..................................................................... Điện thoại: .....................................
Số anh chị em đã lập gia đình: ................................................................ Điện thoại: .....................................
Hoàn cảnh gia đình: (Đánh dấu vào ô vuông)
□ Gia đình hộ nghèo, cận nghèo
□ Gia đình đông con có hoàn cảnh khó khăn
□ Gia đình làm nông nghiệp có hoàn cảnh khó khăn
□ Đối tượng dân tộc có hoàn cảnh khó khăn
□ Mồ côi (xin ghi rõ) ....................................................................
Những nguồn thu nhập của gia đình: ..............................................................................................................
Tổng thu nhập của gia đình hàng tháng ..........................................................................................................
Lý do xin học ở trung tâm: ..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Em muốn đăng ký học nghề: (Khoanh tròn vào số 1 hoặc 2)
1. Chuyên gia trong ngành Nhà hàng - Khách sạn (Bạn sẽ được đào tạo trong 2,5 năm về tất cả các môn học của khu
vực Bếp và Nhà Hàng dành cho các bạn hoàn thành lớp 12).
2.

Nghề Bánh căn bản: (tối thiểu lớp 9, chương trình đào tạo 9-12 tháng)

Hình thức học:

□ Bán trú

□ Nội trú

Em xin cam đoan chấp hành nội quy của trung tâm, chấp hành sự phân công bố trí nơi học tập và nơi thực
tập của trung tâm.
………….., ngày…… tháng ….. năm 20….
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Phụ huynh:
Tôi cam đoan: những thông tin trên đây hoàn toàn chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho con tôi học tập,
cộng tác đắc lực với Trung tâm khi được mời gọi, chấp nhận những quyết định của Trung tâm trong việc
giáo dục con cái.
Phụ Huynh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:
1. Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình: hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn (nếu có)
2. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của UBND phường/xã)
3. CMND (bản sao công chứng)
4. Hộ khẩu (bản sao công chứng)
5. Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trình độ học vấn cao nhất (bản sao công chứng)
6. Học bạ (bản sao công chứng)
7. Giấy khám sức khỏe
8. 4 hình 3x4 (trong vòng 6 tháng)

