
Mẫu 1
Đơn đăng ký sử dụng câu lạc bộ sau giờ học thành phố Matsudo

Kính gửi: Thị trưởng thành phố Matsudo

Người đăng ký

Địa chỉ
〒 Tên phụ huynh※

(Người đóng tiền)

Số điện thoại

Nhà

Di động  Bố:

    Mẹ: 

Email

※Tên phụ huynh: Người ghi tên ở đây sẽ phát sinh nghĩa vụ trả phí sử dụng câu lạc bộ giữ trẻ sau giờ học (người đóng tiền)
Nếu không có gì thay đổi thì hãy viết giống với tên đã ghi lần trước.

Với mong muốn sử dụng câu lạc bộ, tôi xin đăng ký nội dung như dưới đây

Tên câu lạc bộ Câu lạc bộ: Muốn sử dụng từ tháng năm

Phiên âm
Sử dụng Lần đầu ・ Tiếp tục

Họ và tên

Ngày sinh Ngày tháng năm Giới tính Nam ・ Nữ 

Tên trường Lớp Lớp

Tình trạng sức khỏe

Lý do mong muốn sử dụng
・Do đi làm

・Khác（ ） 

Thành phần gia đình

(tất cả người sống cùng)

Họ tên Quan hệ Ngày sinh Nơi làm việc・Trường học

以下クラブ・法人記入欄

〇Vui lòng đọc kỹ "Hướng dẫn sử dụng câu lạc bộ sau giờ học" trước khi đăng ký〇

Sau khi chấp thuận với nội dung dưới đây, tôi xin đăng ký sử dụng câu lạc bộ
１ Nộp phí sử dụng câu lạc bộ đúng hạn
２  Tuân thủ nội quy của câu lạc bộ và thời gian sử dụng câu lạc bộ theo quy định

受領日 年 月 日

Ngày              tháng năm

Tên 
của
trẻ

ngày

Tiểu học:

     (Dị ứng...)

Ngày      tháng      năm

Ngày      tháng      năm

Ngày      tháng      năm

Ngày      tháng      năm

Ngày      tháng      năm

Ngày      tháng      năm

Ngày      tháng      năm



Mẫu 1

Đơn đăng ký sử dụng câu lạc bộ sau giờ học thành phố Matsudo（mẫu ví dụ）

Ngày 1 tháng 11 năm 2022
Kính gửi: Thị trưởng 
thành phố Matsudo

Người đăng ký

Địa chỉ
〒 271-8588 

387-5 Nemoto, Matsudo City

Tên phụ huynh

(Người đóng tiền）
Kosodate Taro

Số điện thoại

Nhà 047-366-7458

Di động Bố: △△△―△△△△―△△△△

Mẹ: □□□―□□□□―□□□□

Email
mckosodateshien@city.matsudo. 

chiba.jp 

Tên câu lạc bộ Tonohiraga

Phiên âm
Sử dụng Lần đầu ・ Tiếp tục

Họ và tên

こそだて いちろう 

Kosodate Ichiro

Ngày sinh ngày X tháng X  性別 男 ・ 女

Tên trường Tonohiraga １ 年生 

Tình trạng sức khỏe
Dị ứng trứng

Lý do mong muốn sử dụng
・Do đi làm

・Khác（ ） 

Kosodate Taro Bố Tòa thị chính Matsudo

Kosodate Hanoko Mẹ Công ty □□□

Kosodate Jiro

以下クラブ・法人記入欄

Trường hợp sử dụng trong năm tài chính mới 
thì ghi sau ngày 1 tháng 4 năm 2023

Lần đầu:…Lần đầu tiên sử dụng câu lạc bộ sau giờ học
Tiếp tục…Từng sử dụng câu lạc bộ sau giờ học ít nhất 1 lần 

Quan hệ: so với trẻ sử dụng câu lạc bộ 

受領日 年 月 日

Về tên phụ huynh, nếu không có ý định thay đổi thì hãy ghi giống với lần đăng ký 
trước. Tên phụ huynh của lần đăng ký trước có ghi trong "Thông báo được sử dụng 
câu lạc bộ". Trường hợp không nhớ thì hỏi lại Ban chăm sóc sức khỏe. 

※Tên phụ huynh: Người ghi tên ở đây sẽ phát sinh nghĩa vụ trả phí sử dụng câu lạc bộ giữ trẻ sau giờ học (người đóng tiền)
Nếu không có gì thay đổi thì hãy viết giống với tên đã ghi lần trước.

Với mong muốn sử dụng câu lạc bộ, tôi xin đăng ký nội dung như dưới đây

Câu lạc bộ: Muốn sử dụng từ Ngày 1 tháng 4 năm 2023

Tên 
của 
trẻ

năm Bình Thành 00

(Dị ứn....)
Nếu có điều gì cần thông báo trước về tình trạng sức khỏe, 
vui lòng ghi đầy đủ. 

Thành phần gia đình

(tất cả người sống cùng)

Họ tên Quan hệ Ngày sinh Nơi làm việc・Trường học

Em trai  Nhà trẻ O O O

Sau khi chấp thuận với nội dung dưới đây, tôi xin đăng ký sử dụng câu lạc bộ
１ Nộp phí sử dụng câu lạc bộ đúng hạn
２  Tuân thủ nội quy của câu lạc bộ và thời gian sử dụng câu lạc bộ theo quy định

〇Vui lòng đọc kỹ "Hướng dẫn sử dụng câu lạc bộ sau giờ học" trước khi đăng ký〇

ngày△   tháng×  năm S○○   

ngày△   tháng×  năm S○○   

ngày△   tháng×  năm S○○   

ngày      tháng      năm   

ngày      tháng      năm   

ngày      tháng      năm   

mailto:mckosodateshien@city.matsudo



