HỘI VĂN HÓA KHOA HỌC VIỆT NAM
SHARPSTOWN INTERNATIONAL SCHOOL
Kính mời các em trẻ từ 7 đến 16 tuổi tham dự

Buổi Pinic Hè với chủ đề

Sống Lành Mạnh Không Hút Thuốc
11th Annual Youth Tobacco &
Obesity Prevention Summit
CHỦ NHẬT, NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2014
từ 8:30 AM đến 4:30 PM
tại

Sharpstown International School
8330 Triola Lane, Houston, TX 77036

Ghi danh trước ngày 10 tháng 7!
Ghi danh trên mạng tại www.vcsa.org
hoặc điền phiếu ghi danh và gửi về Hội Văn Hóa
Khoa Học bằng cách:
• Scan & email tới TOPS14@vcsa.org
• Gửi hoặc nộp đơn tại trụ sở Hội:
4615 Belle Park Drive
Houston, TX 77072
Phí ghi danh $10 Mỹ Kim mỗi em sẽ bao gồm:
• Lớp học bổ ích về sức khỏe và chống hút thuốc lá
• Buổi ăn trưa
• 1 áo t-shirt
• trò chơi hoạt động đồng đội
• Những món quà nhỏ
Quý vị phụ huynh muốn tham dự xin ghi rõ trong
phiếu ghi danh. Chúng tôi có chương trình sức khỏe
về gan dành cho quý vị phụ huynh vào 10 giờ sáng.
• Buổi ăn trưa
• áo thun

PURPOSES
• Help prevent tobacco use among
youth by educating them about the
inherent dangers of tobacco and
promoting the positive aspects of a
tobacco-free lifestyle.
• Promote a healthy lifestyle through
nutritional educational awareness
activities.

GOALS
• Gain knowledge of the bad health
effects of tobacco use
• Learn about nutritional healthrelated issues

HỘI VĂN HÓA KHOA HỌC VIỆT NAM
4615 BELLE PARK DRIVE
HOUSTON, TX 77072
Tel: (281) 933-8118 | www.vcsa.org
Phiếu Ghi Danh
Buổi Pinic Hè Trẻ Em “Sống Lành Mạnh và Không Hút Thuốc Lá”
Họ Tên của cháu:__________________________________________________ Tuổi _____________
Tình trạng sức khỏe của cháu: _________________________________________________________
Cháu có tham gia vào chương trình này vào năm 2013 không?
Size T-shirt của cháu:

Kid Large

Adult Small

Có

Adult Medium

Không
Adult Large

Họ Tên phụ huynh:__________________________________________________________________
Quý phụ huynh có dự định tham dự không?
Nếu có, hãy chọn size T-shirt:

Adult Small

Có

Không
Adult Medium

Adult Large

X-Large

Số điện thoại: __________________________ Điện thoại khẩn cấp:_________________________
Email (nếu có): ____________________________________________________________________
Địa chỉ: ____________________________________City______________ State____ Zip__________
Đơn Chấp Thuận
Tôi ký tên dưới đây để đồng ý cho phép con/cháu/em tôi với họ tên ghi trong phiếu ghi danh này tham dự
Buội PINIC Hè với chủ đề “Sống lành mạnh và không hút thuốc lá” do Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam
(VCSA) tổ chức. Là một phần trong chương trình buổi Pinic Hè, Tôi đồng ý cho con/cháu/em tôi được cân
nặng và đo chiều cao . Thông tin này sẽ được bảo mật. Tôi xin giữ Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam, các
thành viên trong Hội và các thiện nguyện viên vô hại từ bất kỳ các rủi ro hoặc tai nạn ngoài ý muốn trong
trong khi tham gia vào chương trình này.
Ký tên ____________________________________________Ngày__________________________________
Mỗi em tham dự phải có chữ ký Chấp Thuận của quý phụ huynh. Xin gửi Phiếu Ghi Danh này
• về Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam
• hoặc scanned và emailed đến tops14@vcsa.org
Điều kiện tham dự: từ 7-16 tuổi | Nộp đơn chấp thuận | Sức khỏe tốt
Phụ huynh sẽ đưa và rước các em đến Sharpstown International School
Phiếu Ủng Hộ Hoặc Tài Trợ
Nếu quý vị muốn ủng hộ hoặc tài trợ cho chương trình này (thức ăn, uống, check), xin hãy gửi đến:
The Vietnamese Culture & Science Association (VCSA)
Memo: Vietnamese Youth Tobacco & Obesity Prevention Summit
4615 Belle Park Drive
Houston, TX 77072
Tax ID: 76-0360557. Nếu quý vị có thắc mắc gì, xin vui lòng liên lạc Hội Văn Hóa Khoa Học tại số
(281) 933-8118.

