Hội Người Việt Toronto
Một Hội Đoàn Từ Thiện và Bất Vụ Lợi
Phục vụ cộng đồng từ năm 1972

Vietnamese Association, Toronto
A Non-Profit and Charitable Organization
Serving community since 1972

THÔNG BÁO CẬP NHẬT CỦA HỘI VIÊN
Họ và Tên:_____________________________________________________
Ngày sinh:_______________________ Nơi sinh: ______________________
Tình trạng di trú: Permanent resident từ ngày:
Công dân Canada từ ngày:
Nghề nghiệp:________________________________________
Họ vàTên của hội viên thứ hai trong gia đình (nếu có): ________________________
Ngày và nơi sinh:_________________________________________________
Tình trạng di trú: Permanent resident từ ngày:
Công dân Canada từ ngày:
Địa chỉ: _______________________________________________________________
PostalCode:_______________________ Điện thoại (Nhà):______________________
E-mail: ___________________________Điện thoại (Di động):___________________
Quý vị là hội viên của câu lạc bộ, tổ chức hay hội đoàn:
 ______________________________ từ (năm)_________
 ______________________________ từ (năm)_________
Đã là hội viên Hội Người Việt, Toronto từ năm:_______________
Thành tích hoạt động xã hội trong cộng đồng hay tại Hội Người Việt, Toronto từ khi gia nhập:
………………………………………………………………………………………………..
Niên liễm:

(2 người)

$15.00/năm

Chi phiếu xin ghi trả cho “Vietnamese Association, Toronto” hay e-transfer qua email “VAT@vatoronto.ca”
Xin nộp đơn này cho Hội Người Việt Toronto tại
1364 Dundas Street West, Toronto, Ontario M6J 1Y2 hay gởi đến email “VAT@vatoronto.ca”




Tôi/chúng tôi từ 18 tuổi trở lên.
Tôi/chúng tôi cam kết tôn trọng tôn chỉ HNV-T, các quy tắc, chính sách và hoạt động nêu trong Bản
Điều Lệ HNV-T (có thể yêu cầu qua email vat@vatoronto.ca) để giữ gìn tiêu chuẩn cao của Hội và hội
viên HNV-T.
Tôi/chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng và toàn vẹn. Sự chấp thuận cập nhật hội viên này tùy
thuộc vào sư kiểm chứng thông tin của HĐQT, và tình trạng hội viên HNV-T có thể bị hủy bỏ trong
trường hợp hành vi của hội viên có thể bất lợi hay gây nguy hại cho HNV-T.

Chữ ký: _____________________

Ngày: ___________________

GHI CHÚ: Hạn chót thông báo cập nhật hội viên cho năm 2021 là 5 pm ngày thứ Tư 25 tháng 8, 2021 để có
thể tham gia Đại Hội Đồng Thường Niên 2021

HEAD OFFICE
1364 Dundas Street West
Toronto, ON M6J 1Y2
Tel: 416-536-3611 Fax: 416-536-8364

Charitable Registration # 11926 7540 RR001
Email: vat@vatoronto.ca
Website: www.vatoronto.ca

BRANCH OFFICE
3585 Keele Street, Unit 13
North York, ON M3J 3H5
Tel: 416-636-8887 Fax: 416-636-8178

