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PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC 
Chƣơng trình Thợ điện xanh do Pháp tài trợ  

Lớp:  ĐIỆN CƠ BẢN – Khóa …. 
 

 

Họ tên : ................................................................................................................; Nam      / Nữ 

Ngày sinh: ..................................................; Số CMND: …………….................................................. 

Nguyên quán : .................................................;  Nơi sinh: …………................................................... 

Hộ khẩu thường trú: …........................................................................................................................... 

Số điện thoại........................................................ .................................................................................. 

Nghề nghiệp: .......................................................... Đã lập gia đình:  Có          /   Không 

Trình độ học lực cao nhất : ................................................... ;  Năm học :........................................... 

Tên văn bằng : ......................................................   Cơ sở cấp bằng : …….......................................... 

Khi cần báo tin cho (họ tên, địa chỉ) ..................................................................................................... 

Số điện thoại........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

Bạn có dự tuyển nhận trợ cấp khuyến học không ?         Có          Không 

Nghề nghiệp của cha : ..................................................................................................................... 

Nghề nghiệp của mẹ : ...................................................................................................................... 

Hiểu biết về điện của bạn ?     

Không biết    Biết một chút        Biết rõ 

Lý do bạn chọn khoá đào tạo này ? 

- Khoá học này giúp tôi nhanh chóng kiếm được việc làm 

- Khoá học này tạo điều kiện cho tôi làm việc trong ngành điện 

- Khoá học này cho tôi nâng cao tay nghề Điện 

- Khác (nêu rõ) : 

............................................................................................................................................................. 

Từ đâu bạn biết đến chương trình này ? 

 Qua người quen  

 Qua những người bạn đã từng tham gia khoá học 

 Qua thông tin trên web, báo, Internet 

 Qua tư vấn 

  

  Nếu được nhận vào học, tôi sẽ tham gia đúng giờ và đầy đủ khoá học (lý thuyết và thực hành) 

 Tôi cam kết những điều trên đây là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật 

    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm              

                       Ký tên (ghi rõ họ tên) 

 

Ảnh 

3 x 4 cm 


