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ĐƠN ỨNG CỬ 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (CĐNVQG DALLAS & VPC) 
 

 

Xin ứng viên điền đầy đủ chi tiết trong đơn. Xin viết rõ ràng và gởi về Trung Tâm CĐNVQG DALLAS & VPC. 

 

Họ và Tên: ……………………………..……………....  Tên tiếng Mỹ (nếu có) ………………….…..…………………… 

Ngày sinh (N/T/N): ………………….………...………  Điện thoại: …………….………………....……………………… 

Địa chỉ cư ngụ hiện tại: ……………………………..……………...............…………………………..……..……………… 

Ngày đến Dallas & VPC (N/T/N): ………………….... Lý do: ……………………………………………..…………….. 

Email: ………………………………………………….  Sử dụng email bằng tiếng Việt:  Được           Không được  

Ngày đến Hoa Kỳ: ………………………………..……  Theo diện: …………………………..…….………..………….… 

Liệt kê 2 nơi làm việc/sở/hảng làm sau cùng (công việc có nhận lương bổng; xin điền công việc sau cùng trước) 

1. Từ ngày (N/T/N): ……….. Đến ngày: ……….. Tại (hảng, xưởng): …………………………………………..………….. 

Mô tả công việc: ……………………………………………………………..………………………………….……….…… 

2. Từ ngày (N/T/N): ……….. Đến ngày: ……….. Tại (hảng, xưởng): ……………………………………………………… 

Mô tả công việc: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Liệt kê 3 việc sau cùng ứng viên phục vụ liên quan đến cộng đồng người Việt (xin điền công việc sau cùng trước) 

1. Từ ngày (N/T/N): ………….. Đến ngày: ………….. Tại (hội đoàn,…): .……………………………………..………….. 

Mô tả công việc: ……………………………………………………………………………………………..…..…………… 

2. Từ ngày (N/T/N): ………….. Đến ngày: ………….. Tại (hội đoàn,…): .……………………….………….…………….. 

Mô tả công việc: ……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Từ ngày (N/T/N): ………….. Đến ngày: ………….. Tại (hội đoàn,…): ………………………………...……………….. 

Mô tả công việc: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Thông tin 2 người giới thiệu (Một người chỉ được giới thiệu tối đa hai (2) ứng cử viên) 

Người giới thiệu 1: ………………................................ Điện thoại: ………………………………………………………. 

Người giới thiệu 2: …………………............................. Điện thoại: ………………………………………………………. 

    Tôi chấp nhận Nội Quy của CĐNVQG DALLAS & VPC và tuân theo thể lệ bầu cử, điều kiện ứng viên. 

 

 

Ký tên: …………………………………………………. Ngày ký: ……………………………………………………… 

 

Quý vị có thể nhận Đơn Ứng Cử này tại Trung Tâm CĐNVQG DALLAS & VPC (địa chỉ như trên) hoặc trên website 

http://www.congdongdallas.org/bc2020 
 

Mọi chi tiết, thắc mắc, xin liên lạc Ủy Ban Vận Động & Tổ Chức Bầu Cử (Website: http://congdongdallas.org/bc2020):  

Nguyễn Thái Thuỷ, Trưởng Ban | Cell phone: (214) 235-5398 | Email: ubvdtcbcdallas@yahoo.com 
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