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Ecole Boule & Billes - Binh Thanh 
183A rue Dien Bien Phu, quartier 15,  
Arr. Binh Thanh, Ho Chi Minh ville 
 
Ecole Boule & Billes - Thao Dien 
38 rue 10, quartier Thao Dien,  
Arr. 2, Ho Chi Minh ville. 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
Phiếu ghi danh 

 
  INFORMATIONS CONCERNANT L’ELEVE 
 Các thông tin liên quan đến trẻ 
 

NOM de l’enfant : 
Họ của trẻ : 
 
Prénom :  
Tên : 
 
Date de naissance :                                                      Lieu (ville, pays) : 
Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh : 
 
Nationalité (si plusieurs préciser) :  
Quốc tịch : 
 
Langue(s) principalement parlée(s) à la maison :  
Ngôn ngữ nói : 
 

 langues parlées par le père : 
Ngôn ngữ nói của cha : 

 langues parlées par la mère : 
Ngôn ngữ nói của mẹ : 

 
Inscription à l’école Boule & Billes: Binh Thanh  ou Thao Dien  
Đăng ký nhập học tại trường « Banh & Bi » : Bình Thạnh hoặc Thảo Điền 
 
Nom et lieu de l'école précédente : 
Tên và địa chỉ trường theo học trước đó : 
 
Classe demandée pour l’année 20__ - 20__ : 
Lớp muốn đăng ký cho năm học 20__ - 20__ : 
 
Durée de la scolarité envisagée : 
Thời gian học dự kiến : 
 
 
 INFORMATIONS CONCERNANT LES PARENTS 

Các thông tin liên quan đến Phụ Huynh : 
 

Adresse du domicile : 
Địa chỉ cư ngụ : 
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Numéro de téléphone du domicile : 
Số điện thoại nhà : 
 
Adresse à l'étranger : 
Địa chỉ ở nước ngoài : 
 

 Père 
Cha 

Mère 
Mẹ 

Nom  
Họ 

  

Prénom(s) 
Tên 

  

Année de naissance 
Năm sinh 

  

Profession 
Nghề nghiệp 

  

Adresse du lieu de travail 
Địa chỉ nơi làm việc 

 

 
 

 

N° de téléphone du travail 
Số điện thoại nơi làm việc 

  

N° du téléphone portable 
Số điện thoại di động 

  

Adresse email 
Địa chỉ Email 

  

Contact Facebook  
Liên lạc qua Facebook 

  

 
Situation familiale des parents :  
Tình trạng hôn nhân của cha mẹ 
 
Responsable légal : 
Người đại diện – phụ trách hợp pháp : 
 
Nom, prénom et date de naissance des frères et sœurs :  
Tên Họ, và ngày tháng năm sinh của anh chị em : 
- 
- 
 
 INFORMATIONS UTILES 

Những thông tin cần thiết 
 

1. Nom et coordonnées des personnes à prévenir en cas d’urgence: 
 Tên và số điện thoại của thân nhân gia đinh cần liên hệ báo trước trong tình trạng khẩn cấp 
(theo thứ tự ưu tiên)  

 
 
 

2. Veuillez citez ci-dessous les coordonnées des personnes autorisées à venir chercher l’enfant : 
Vui lòng kể tên, số điện thoại của thân nhân đuọc quyền đến đón cháu : 

 
 
 


