
PHIẾU ĐĂNG KÝ HỦY PHẦN ĂN SÁNG
MESSAGE CANCEL REGISTRATION STATEMENTS

Kính gửi: Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia – ROYAL SCHOOL/ To Royal International Billingual school - ROYAL SCHOOL

Nay tôi làm phiếu này để Đăng ký hủy phần ăn sáng tại trường ở học kỳ        / Now I do this form to Register to cancel the breakfast at school 
or the semester    
Từ ngày         đến ngày        của năm học 20        -20         /From         to         of the school year 20        -20    

Thời gian đăng ký/ Schedule registered:

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung được ghi trong phiếu và không có khiếu nại, thay đổi về sau.
I undertake to take full responsibility for the content recorded in the ballot and no complaints, changes later.

Lý do/ Reason:

Họ và tên học sinh/ Student’s name:                                                                                                          Lớp/ Class:

Tôi tên/Applicant’s name: Là/Relation with student:

Phụ huynh ký tên
Parent’s signature

Ngày (Date)          Tháng (Month)          Năm (Year)
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