(Vietnamese)

Mẫu đăng ký
435 Columbian đường Weymouth, MA 02.190
(781) 331-7878Ext. 11 (voicemail có sẵn)
Fax: (781) 331-4882 E-mail: rmccorkle@soshoresupport.org

CÁ NHÂN TÊN: ______________________________________________________________________________
NGÀY SINH: __________________ CHỦ hoặc CELL PHONE: () ________________________________
ĐỊA CHỈ NHÀ: ________________________________________________________________________________________
Tỉnh / Thành: ___________________________ NHÀ NƯỚC: _________________ MÃ VÙNG: ___________________
ĐỊA CHỈ EMAIL: ________________________________________________________________________________
KHẨN CẤP NGƯỜI LIÊN HỆ: ________________________________________________________________
ĐIỆN THOẠI: ______________________________ Vui lòng ghi HÌNH THỨC VẬN CHUYỂN: 1) GIA ĐÌNH 2) THE RIDE 3) NHÂN VIÊN
Dị ứng với thực phẩm sau:
____ Đậu phụng

hạt _____Tree (dưới mọi hình thức)

_____Trứng

_____Sữa

_____Soy

_____ mì / Gluten

_____Ngô

_____ Fish / Vỏ

_____Legumes
________________________________________________________________ khác
Ngay cả một lượng nhỏ có thể gây ra một phản ứng nghiêm trọng. Các cá nhân có thể biểu hiện những dấu hiệu sau đây tiếp xúc:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Phương thức thanh toán (Kiểm tra trả cho: Dịch Vụ Hỗ Trợ South Shore)
Tên chương trình

Ngày phiên

Giá cả

Hình thức thanh toán
Cash / Kiểm tra / Money Order

Kèm theo thanh toán? ____ Đúng ____ Không Tổng chi phí: $ ____________
ĐĂNG KÝ KHÔNG THỂ CHẾ BIẾN KHÔNG THANH TOÁN
Bạn sẽ không được đăng ký cho đến khi thanh toán đầy đủ được nhận. Để biết thông tin kế hoạch thanh toán, vui lòng liên hệ Giám đốc hỗ
trợ gia đình. Hoàn lại tiền / Hủy
Bạn phải thông báo cho Giám đốc hỗ trợ gia đình có ít nhất hai (2) ngày trước khi hủy của bạn để được hoàn lại tiền. Hoàn lại tiền sẽ không được cấp
cho các lớp nhỡ hoặc kế hoạch vắng mặt cũng không hoàn lại tiền sẽ được cấp cho các sự kiện đặc biệt đòi hỏi phải mua trước vé trừ khi một sự thay
thế được tìm thấy.
Tín dụng hoặc hoàn lại tiền sẽ được cấp nếu Trung tâm hỗ trợ gia đình thay đổi địa điểm, thời gian, hoặc ngày của chương trình trong đó cấm tham dự
của bạn hoặc nếu Trung tâm hỗ trợ gia đình hủy bỏ chương trình do đăng ký không đủ. Tất cả những người tham gia sẽ được thông báo ít nhất hai (2)
ngày trước khi bắt đầu một chương trình nếu đã có một sự hủy, ngoại trừ trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt.
lịch trình chương trình, lệ phí, và / hoặc hướng dẫn viên có thể thay đổi. Thỉnh thoảng, có thể là một lỗi trong ngày, thời gian, lệ phí hoặc vị trí trên một
tờ rơi, trang Facebook của chúng tôi, hoặc trang web South Shore Hỗ trợ Dịch vụ. Nếu vậy, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để sửa chữa tình hình kịp
thời! Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và hiểu biết của bạn nên những tình huống phát sinh.

