
 

 
Chùa Quan Âm Ngàn Tượng 

1410 Glendale Dr. 
Greensboro, NC 27406  USA 

Phone #: 336 854 5238 

---- 

Application Form for Tae Kwon Do Class 
Đơn Xin Theo Học Lớp Võ Thuật TKD 

 
 

Student’s name:____________________________________Age_________________Sex:  M  /   F 
(Họ và tên học viên)                                                                                                                                                          (Tuổi)                                                                 (Giới tính) 

Date of Birth__________________________________________________________________ 
(Ngày Sanh) 

Address:_______________________________________ City________________________ Zip code___________ 
(Địa chỉ)             (Thành Phố) 

Telephone ____________________________________ Cell Phone ______________________________________ 
(Điện Thoại)                                                                                                                                                       (Điện Thoại Di Động)                             

Email ________________________________________ Employer/School:___________________________ 
(Điện thư )                                                                                                                                           (Sở làm/Trường học) 

In Case of Emergency Please Notify:_________________________________________________ 
(Trường hợp khẩn cấp xin liên lạc) 

Phone:______________________________________________________________________ 
(Điện Thoại) 

Doctor: __________________________________________Phone:________________________________ 
(Bác Sĩ)                           (Điện Thoại) 

Restrictions: __________________________________________________________________ 
(Giới hạn sinh hoạt) 

 

 

WAIVER: 
This agreement releases Quan Am Temple, its Tae Kwon Do (TKD) school, its officers, directors, instructors and other employees as well as 

other students from all liabilities relating to injuries that may occur during TKD activities and on location. 

By signing this agreement I agree to hold Quan Am Temple, its TKD school and the aforementioned individuals entirely free from any liability 

including financial responsibility for injuries incurred, regardless of whether injuries are caused by negligence. 

I also acknowledge the risk involved in TKD activities. These include but are not limited to risks of falling, kicking, punching, etc… I swear 

that I am participating voluntarily and that all risks have been made clear to me. 

Additionally, I do not have any conditions that will increase my likelihood of experiencing injuries while engaging in the activities. 

By signing below, I forfeit all rights to bring a suit against Quan Am Temple, its TKD school, and the aforementioned  individuals  for any 

reason.  In return, I will receive the TKD participation and practice.  I will also make every effort to obey all safety precautions as explained to 

me verbally.  I will ask for classification when needed.  

 
Tôi, ký tên dưới đây đồng ý rằng chùa Quan Âm, trường Tae Kwon Do và tất cả thành viên cũng như học viên liên hệ sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm hình 
sự, bồi thường tiền bạc v.v..liên quan đến sự gây thương tích cho tôi do bất kỳ lý do gì, kể cả do sự bất cẩn không cố ý.  Tôi cũng đã được giải thích và hiểu rất rõ 

những nguy hiểm có thể xảy ra cho tôi trong lúc tập luyện Tae Kwon Do bao gồm những nguy hiểm té ngã, đánh đấm, đá, chạy nhảy v.v..Tôi xin tuyên thệ rằng, tôi 

hoàn toàn tự nguyện tham gia vào lớp Tae Kwon Do tổ chức miễn phí tại chùa Quan Âm và không đòi hỏi bất kỳ trách nhiệm nào ở chùa Quan Âm cũng như những 

người liên hệ như huấn luyện viên, nhân viên trực thuộc cũng như các học viên khác tập luyện cùng tôi. Thêm vào đó, thể lực của tôi rất tốt, không có dấu hiệu nào 

giới hạn tôi tham dự và thực hiện các động tác trong lúc tập luyện môn võ TKD.  Tôi cũng xin tuyên thệ rằng nếu có điều gì chưa hiểu thì tôi luôn sẵn sàng đặt câu 

hỏi và sẽ nhận được lời giải đáp thích đáng từ nhân vật liên hệ, tôi cũng xin hứa rằng sẽ luôn tuân thủ các điều lệ, nội qui để bảo đảm sự an toàn cho tôi và các bạn 

cùng tập luyện . 

  

 

I, ________________________________________________, fully understand and agree to the above terms.  
(Tôi)                                                                                                                                                                                 (hiểu rõ và đồng ý với những điều khoản nêu trên) 

 

Signature:_________________________________________ Date_______________________________________ 
(Ký tên)                                                                                                                                                            (Ngày) 

 

Parent/Guardian’s name (if a minor)________________________________________________________ 
(Cha mẹ hay giám hộ-nếu là vị thành niên) 

 

Signature :________________________________________  Date ____________________________________ 
(Ký tên)                                                                                                                                                             (Ngày) 

 

Witness ___________________________________________Date________________________________________ 
(Người chứng)                                                                                                                                                                      (Ngày) 
 

 

 

 

 

 

 


