
NAME/TÊN_______________________________________________________ PHONE/ĐIỆN THOẠI:  ___________________ 
 
 

ADDRESS/ĐỊA CHỈ: _______________________________________________________________________________________ 
 
 

CITY/THÀNH PHỐ:_____________________________________________________________ ZIP CODE: _________________ 
 
 

PARISH/GIÁO XỨ: ___________________________________________CITY/THÀNH PHỐ _____________________________ 
 
 

EMAIL/ĐIỆN THƯ: _________________________________________________________________________________________ 
 
 

In which ministry/ministries are you currently serving/ Ông/bà đang phục trong ban ngành nào?     
 
 

Are you a fully initiated baptized Roman Catholic Christian and 18 years of age or older? [  ] Yes  [  ] No 
Quý vị trên 18 tuổi và đã được rua3a tội trong Giáo Hội Công Giáo?  [  ] Có   [  ] Chưa 

PARISH MINISTERS FORMATION PROGRAM 
Ministry Formation Institute / Học Viện Huấn Luyện Mục Vụ 
 

Diocese of San Bernardino 
1201 E. Highland Ave. San Bernardino, CA 92404 I Tel: (909) 475-5381, Fax (909) 474-4920 
Website: mfisbdiocese.org 

 

I am applying for the Parish Ministers Formation Program and will begin the process by attending the 
“Beginning the Journey” workshop/ Tôi muốn ghi danh tham dự chương trình Huấn Luyện Mục Vụ Giáo Xứ (PMFP) 

và bắt đầu bằng cách tham dự lớp Khởi Đầu Cuộc Hành Trình 
  

Date of Workshop/ngày học: 9:00 am, ngày 21 tháng 11, 2020 Location of Opening Workshop: Qua ZOOM_______ 
 
 

Name of priest/ Tên Linh Mục: __Rev. Anthony Chính Đào______________________________________________ 
 

The total cost of the program for the Student is:  $140.00 
Tổng số học phí chương trình học sinh cần đóng là $140.00  

 

For Pastor/ Pastoral Coordinator/ Principal/ Designated Organization use: 
Dành cho Cha Chánh Xứ/ Điều Hợp Viên Mục Vụ / Hiệu Trưởng /  Người Đại Diện của Đoàn Thể 

  

____________________________________     ______________________________________     ____________ 
         Name: Pastor/Principal/Designee                      Title at the Parish/ Organization/ School                    Date 
Tên: Cha Chánh Xứ / Hiệu Trưởng / Người Được Chỉ Định             Chức vụ trong Giáo Xứ / Tổ Chức / Trường Học                            Ngày 
 

 □ I wish for the above-named person to be in PMFP and I agree to pay the Parish and Participant Fees for a total of $220  
Tôi muốn người có tên nêu trên tham dự chương trình Huấn Luyện Mục Vụ, và tôi bằng lòng trả phần lệ phí của Giáo Xứ và lệ 
phí của tham dự viên là $220.00 

□ I wish for the above-named person to be in PMFP and I agree to pay the Parish Fee for a total of $80.00 

Tôi muốn người có tên nêu trên tham dự Chương Trình Huấn Luyện Mục Vụ Giáo Xứ và tôi bằng lòng trả lệ phí lcủa Giáo Xứ là 
$80.00 

Participant’s responsibility / Trách nhiệm của tham dự viên 
 

 I understand that the student fee is $140.00. Refunds will not be issued for sessions already taken. Tôi hiểu rằng 
tiền học phí của tham dự viên là $140.00 và sẽ không được hoàn trả tiền cho những lớp đã  học.  

 I understand that I must attend at ALL sessions./ Tôi hiểu rằng tôi phải tham dự tất cả các lớp học. 
 I understand that if I log in/connect to zoom 40+ or more minutes late, I will be marked absent, even if I stay for 

the session. / Tôi hiểu là nếu tôi nối mạng vào Zoom trễ 40 phút hoặc hơn 40 phút, tôi sẽ được ghi là vắng mặt, 
ngay cả khi tôi tham dự hết lớp học.  

 

By signing below, I certify I have read and understood the above statements. 
Ký tên dưới đây, tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và hiểu những lời khai trên. 

 

___________________________________________   _______________________ 
        First and Last Name/ Tên gọi và Tên họ                            Date / Ngày 

 
 

If you have any questions regarding your registration, please call the Coordinators / Nếu quý vị có thắc mắc gì, xin 
gọi Sr. Jennifer Mai Nguyễn, LHC, (909) 475-5348 hoặc viết điện thư về mjnguyen@sbdiocese.org. Hoặc gọi  

 Cô Cristina Castillo - (909) 475-5374 – ccastillo@sbdiocese.org  
Cô Elizabeth Cortez - (909) 475-5377 – ecortez@sbdiocese.org  

Or the Program Assistant, Cô Laura Rosales - (909) 475-5381– lrosales@sbdiocese.org 
 


