
AUTORISATIONS PARENTALES 
Giấy Chấp Thuận của Phụ Huynh 

 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur, ____________________________________________ 
Tôi ký tên dưới đây là : Ông, Bà, 
Demeurant _________________________________________________________________ 
Cư ngụ tại 
___________________________________________________________________________ 
 
Parent(s) de l’enfant _________________________________________________________ 
Phụ Huynh của cháu 

Né(e) le  ___/___/ _______ 

Sinh ngày……tháng……năm……… 

Autorise le personnel des écoles « Boule & Billes » à : 
Chấp thuận cho Cán Bộ Nhân viên các Trường Mầm Non Quốc Tế « Banh và Bi »: 
- faire appel aux services d’urgences médicales en cas de nécessité :  OUI       NON 
  đưa cháu đến khoa Cấp cứu Bệnh viện trong trường hợp khẩn cấp              Có            Không 
- contacter le médecin de famille :                                       OUI       NON 
   liên hệ với Bác sĩ gia đình :                                                                           Có            Không 
 
 
Autorise mon enfant à participer aux sorties :      OUI       NON 
Cho phép Cháu đi sinh họat ngoại khóa                                                           Có           Không 
      
Sachant qu’une demande officielle aux parents sera faite lors de la sortie prévue. 
Trường Mầm Non Quốc Tế Banh và Bi sẽ gửi thư thông báo với Phụ Huynh có đồng ý hay không khi nhân 
viên Trường dẫn cháu đi sinh hoạt ngoại khóa. 
 
 
Autorise que mon enfant soit pris en photo                         OUI       NON 
Phụ Huynh cho phép cháu được chụp ảnh                                                       Có            Không 
  
Nous autorisez- vous à mettre des photos de votre enfant sur : 
Cho phép chúng tôi đăng hình của cháu lên các phương tiện thông tin sau : 

- le site Internet de l’Ecole  (www.bouleetbilles.net) ?   OUI  NON 
            - trang web của trường (www.bouleetbilles.net)?                           Có           Không      
            - les brochures et affiches de l’Ecole ?                  OUI  NON  
               - các tờ rơi và quảng cáo của trường                                               Có           Không      
            - sur internet (Facebook ou autres)                OUI  NON 
            - trang mạng xã hội (Facebook hoặc phương tiện thông tin khác)   Có           Không      

Nous autorisez-vous à donner votre adresse email : 
Cho phép chúng tôi cung cấp địa chỉ email của quý vị : 
           - aux autres parents afin qu’ils vous contactent                OUI  NON 
           Cho phụ huynh khác để họ liên lạc với quý vị                                  Có           Không      
            (ex : invitation ou anniversaire) ? (vd: mời tiệc hoặc sinh nhật)                                                   
 
          - aux professeurs de l’école ?                 OUI  NON 
           Cho các giáo viên của trường ?                                                        Có           Không      
 
 
A Ho chi minh ville, le                                                                         Signature  
TP/HCM, ngày…… tháng…… năm………                                             Ký tên 
 


