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Tổng Giáo Phận Saint Paul & Minneapolis, Minnesota 

Giáo Xứ Thánh Anna - Thánh Giuse Hiển 
 

2627 Queen Avenue North, Minneapolis, MN 55411 

Ðiện Thọai (612) 529-0503 

Số Danh Bộ ___________ 

(Dành cho Văn Phòng)                  

TỜ KHAI GIA ĐÌNH 

Xin Gia Nhập Giáo Xứ 

(Anh Chị lớn khi thành hôn, xin lập Tờ Khai riêng cho gia đình mình) 

Họ và Tên Gia Trưởng: ________________________________ 

Số Nhà & Tên Ðường: __________________________________________ 

Thành Phố: _________________________Zip Code: __________ 

Thuộc Khu ________________Ðiện Thoại (chung Gia Ðình) ( _________ )________ 

Ngày: _________ Tháng: _________ Năm: ________________ 

 (Gia Trưởng ký tên) 

Để Văn Phòng liên lạc khi cần thiết, xin cho biết tên một người thân (không ở chung nhà): 

Tên Thân Nhân: ______________________________________ Điện thoại: ___________________ 
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Lý Lịch Người Cha 

____________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 
Tên Thánh (Patronal name) Tên Họ (Family name) Tên Ðệm (Middle name) Tên Gọi (First name) Đến Hoa Kỳ ngày          Nhập Giáo Xứ ngày 

                                      

Sinh ngày _________tháng ____ năm ______tại: ____________________________________________ 

Rửa tội ngày _______tháng ____ năm _____ tại: _____________ do LM ___________________ Người Ðỡ Ðầu __________________ 

Rước Lễ ngày _____ tháng ____ năm ______tại: _____________ do LM ___________________ Người Bảo Trợ  __________________ 

Thêm Sức ngày_____tháng ____ năm _____ tại: _____________ do GM __________________  Người Bảo Trợ: __________________ 

Hôn phối ngày______tháng ____ năm______tại: _____________  do LM __________________  Người chứng_____________________ 

Ðiện thoại sở # __________________Direct # ________________EMail: ___________________Fax# __________ 

Ðang tham gia (các) Hội Ðoàn:____________________________________________________________________  

 

 

Lý Lịch Người Mẹ 

____________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 
Tên Thánh (Patronal name) Tên Họ (Family name) Tên Ðệm (Middle name) Tên Gọi (First name) Đến Hoa Kỳ ngày          Nhập Giáo Xứ ngày 

      
                                      

Sinh ngày _________tháng ____ năm ______tại: ____________________________________________ 

Rửa tội ngày _______tháng ____ năm _____ tại: _____________ do LM ___________________ Người Ðỡ Ðầu __________________ 

Rước Lễ ngày _____ tháng ____ năm ______tại: _____________ do LM ___________________ Người Bảo Trợ  __________________ 

Thêm Sức ngày_____tháng ____ năm _____ tại: _____________ do GM __________________  Người Bảo Trợ: __________________ 

Hôn phối ngày______tháng ____ năm______tại: _____________  do LM __________________  Người chứng_____________________ 

Ðiện thoại sở # __________________Direct # ________________EMail: ___________________Fax# __________ 

Ðang tham gia (các) Hội Ðoàn:____________________________________________________________________ 
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Con Thứ 1 

____________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 
Tên Thánh (Patronal name) Tên Họ (Family name) Tên Ðệm (Middle name) Tên Gọi (First name) Đến Hoa Kỳ ngày          Nhập Giáo Xứ ngày 

                                      

Sinh ngày _________tháng ____ năm ______tại: ____________________________________________ 

Rửa tội ngày _______tháng ____ năm _____ tại: _____________ do LM ___________________ Người Ðỡ Ðầu __________________ 

Rước Lễ ngày _____ tháng ____ năm ______tại: _____________ do LM ___________________ Người Bảo Trợ  __________________ 

Thêm Sức ngày_____tháng ____ năm _____ tại: _____________ do GM __________________  Người Bảo Trợ: __________________ 

Hôn phối ngày______tháng ____ năm______tại: _____________  do LM __________________  Người chứng_____________________ 

Ðiện thoại sở # __________________Direct # ________________EMail: ___________________Fax# __________ 

Ðang tham gia (các) Hội Ðoàn:____________________________________________________________________ 

 

Con Thứ 2 

____________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 
Tên Thánh (Patronal name) Tên Họ (Family name) Tên Ðệm (Middle name) Tên Gọi (First name) Đến Hoa Kỳ ngày          Nhập Giáo Xứ ngày 

                                      

Sinh ngày _________tháng ____ năm ______tại: ____________________________________________ 

Rửa tội ngày _______tháng ____ năm _____ tại: _____________ do LM ___________________ Người Ðỡ Ðầu __________________ 

Rước Lễ ngày _____ tháng ____ năm ______tại: _____________ do LM ___________________ Người Bảo Trợ  __________________ 

Thêm Sức ngày_____tháng ____ năm _____ tại: _____________ do GM __________________  Người Bảo Trợ: __________________ 

Hôn phối ngày______tháng ____ năm______tại: _____________  do LM __________________  Người chứng_____________________ 

Ðiện thoại sở # __________________Direct # ________________EMail: ___________________Fax# __________ 

Ðang tham gia (các) Hội Ðoàn:____________________________________________________________________ 
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Con Thứ 3 

____________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 
Tên Thánh (Patronal name) Tên Họ (Family name) Tên Ðệm (Middle name) Tên Gọi (First name) Đến Hoa Kỳ ngày          Nhập Giáo Xứ ngày 

                                      

Sinh ngày _________tháng ____ năm ______tại: ____________________________________________ 

Rửa tội ngày _______tháng ____ năm _____ tại: _____________ do LM ___________________ Người Ðỡ Ðầu __________________ 

Rước Lễ ngày _____ tháng ____ năm ______tại: _____________ do LM ___________________ Người Bảo Trợ  __________________ 

Thêm Sức ngày_____tháng ____ năm _____ tại: _____________ do GM __________________  Người Bảo Trợ: __________________ 

Hôn phối ngày______tháng ____ năm______tại: _____________  do LM __________________  Người chứng_____________________ 

Ðiện thoại sở # __________________Direct # ________________EMail: ___________________Fax# __________ 

Ðang tham gia (các) Hội Ðoàn:____________________________________________________________________ 

 

Con Thứ 4 

____________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 
Tên Thánh (Patronal name) Tên Họ (Family name) Tên Ðệm (Middle name) Tên Gọi (First name) Đến Hoa Kỳ ngày          Nhập Giáo Xứ ngày 

                                      

Sinh ngày _________tháng ____ năm ______tại: ____________________________________________ 

Rửa tội ngày _______tháng ____ năm _____ tại: _____________ do LM ___________________ Người Ðỡ Ðầu __________________ 

Rước Lễ ngày _____ tháng ____ năm ______tại: _____________ do LM ___________________ Người Bảo Trợ  __________________ 

Thêm Sức ngày_____tháng ____ năm _____ tại: _____________ do GM __________________  Người Bảo Trợ: __________________ 

Hôn phối ngày______tháng ____ năm______tại: _____________  do LM __________________  Người chứng_____________________ 

Ðiện thoại sở # __________________Direct # ________________EMail: ___________________Fax# __________ 

Ðang tham gia (các) Hội Ðoàn:____________________________________________________________________ 
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Con Thứ 5  

____________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 
Tên Thánh (Patronal name) Tên Họ (Family name) Tên Ðệm (Middle name) Tên Gọi (First name) Đến Hoa Kỳ ngày          Nhập Giáo Xứ ngày 

                                     

Sinh ngày _________tháng ____ năm ______tại: ____________________________________________ 

Rửa tội ngày _______tháng ____ năm _____ tại: _____________ do LM ___________________ Người Ðỡ Ðầu __________________ 

Rước Lễ ngày _____ tháng ____ năm ______tại: _____________ do LM ___________________ Người Bảo Trợ  __________________ 

Thêm Sức ngày_____tháng ____ năm _____ tại: _____________ do GM __________________  Người Bảo Trợ: __________________ 

Hôn phối ngày______tháng ____ năm______tại: _____________  do LM __________________  Người chứng_____________________ 

Ðiện thoại sở # __________________Direct # ________________EMail: ___________________Fax# __________ 

Ðang tham gia (các) Hội Ðoàn:____________________________________________________________________ 

 

Con Thứ 6 

____________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 
Tên Thánh (Patronal name) Tên Họ (Family name) Tên Ðệm (Middle name) Tên Gọi (First name) Đến Hoa Kỳ ngày          Nhập Giáo Xứ ngày 

                                      

Sinh ngày _________tháng ____ năm ______tại: ____________________________________________ 

Rửa tội ngày _______tháng ____ năm _____ tại: _____________ do LM ___________________ Người Ðỡ Ðầu __________________ 

Rước Lễ ngày _____ tháng ____ năm ______tại: _____________ do LM ___________________ Người Bảo Trợ  __________________ 

Thêm Sức ngày_____tháng ____ năm _____ tại: _____________ do GM __________________  Người Bảo Trợ: __________________ 

Hôn phối ngày______tháng ____ năm______tại: _____________  do LM __________________  Người chứng_____________________ 

Ðiện thoại sở # __________________Direct # ________________EMail: ___________________Fax# __________ 

Ðang tham gia (các) Hội Ðoàn:____________________________________________________________________ 
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Con Thứ 7 

  

____________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 
Tên Thánh (Patronal name) Tên Họ (Family name) Tên Ðệm (Middle name) Tên Gọi (First name) Đến Hoa Kỳ ngày          Nhập Giáo Xứ ngày 

                                     

Sinh ngày _________tháng ____ năm ______tại: ____________________________________________ 

Rửa tội ngày _______tháng ____ năm _____ tại: _____________ do LM ___________________ Người Ðỡ Ðầu __________________ 

Rước Lễ ngày _____ tháng ____ năm ______tại: _____________ do LM ___________________ Người Bảo Trợ  __________________ 

Thêm Sức ngày_____tháng ____ năm _____ tại: _____________ do GM __________________  Người Bảo Trợ: __________________ 

Hôn phối ngày______tháng ____ năm______tại: _____________  do LM __________________  Người chứng_____________________ 

Ðiện thoại sở # __________________Direct # ________________EMail: ___________________Fax# __________ 

Ðang tham gia (các) Hội Ðoàn:____________________________________________________________________ 

 

Con Thứ 8 

____________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 
Tên Thánh (Patronal name) Tên Họ (Family name) Tên Ðệm (Middle name) Tên Gọi (First name) Đến Hoa Kỳ ngày          Nhập Giáo Xứ ngày 

                                      

Sinh ngày _________tháng ____ năm ______tại: ____________________________________________ 

Rửa tội ngày _______tháng ____ năm _____ tại: _____________ do LM ___________________ Người Ðỡ Ðầu __________________ 

Rước Lễ ngày _____ tháng ____ năm ______tại: _____________ do LM ___________________ Người Bảo Trợ  __________________ 

Thêm Sức ngày_____tháng ____ năm _____ tại: _____________ do GM __________________  Người Bảo Trợ: __________________ 

Hôn phối ngày______tháng ____ năm______tại: _____________  do LM __________________  Người chứng_____________________ 

Ðiện thoại sở # __________________Direct # ________________EMail: ___________________Fax# __________ 

Ðang tham gia (các) Hội Ðoàn:____________________________________________________________________ 
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Con Thứ 9 

  

____________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 
Tên Thánh (Patronal name) Tên Họ (Family name) Tên Ðệm (Middle name) Tên Gọi (First name) Đến Hoa Kỳ ngày          Nhập Giáo Xứ ngày 

                                     

Sinh ngày _________tháng ____ năm ______tại: ____________________________________________ 

Rửa tội ngày _______tháng ____ năm _____ tại: _____________ do LM ___________________ Người Ðỡ Ðầu __________________ 

Rước Lễ ngày _____ tháng ____ năm ______tại: _____________ do LM ___________________ Người Bảo Trợ  __________________ 

Thêm Sức ngày_____tháng ____ năm _____ tại: _____________ do GM __________________  Người Bảo Trợ: __________________ 

Hôn phối ngày______tháng ____ năm______tại: _____________  do LM __________________  Người chứng_____________________ 

Ðiện thoại sở # __________________Direct # ________________EMail: ___________________Fax# __________ 

Ðang tham gia (các) Hội Ðoàn:____________________________________________________________________ 

 

Con Thứ 10 

____________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ 
Tên Thánh (Patronal name) Tên Họ (Family name) Tên Ðệm (Middle name) Tên Gọi (First name) Đến Hoa Kỳ ngày          Nhập Giáo Xứ ngày 

                                      

Sinh ngày _________tháng ____ năm ______tại: ____________________________________________ 

Rửa tội ngày _______tháng ____ năm _____ tại: _____________ do LM ___________________ Người Ðỡ Ðầu __________________ 

Rước Lễ ngày _____ tháng ____ năm ______tại: _____________ do LM ___________________ Người Bảo Trợ  __________________ 

Thêm Sức ngày_____tháng ____ năm _____ tại: _____________ do GM __________________  Người Bảo Trợ: __________________ 

Hôn phối ngày______tháng ____ năm______tại: _____________  do LM __________________  Người chứng_____________________ 

Ðiện thoại sở # __________________Direct # ________________EMail: ___________________Fax# __________ 

Ðang tham gia (các) Hội Ðoàn:____________________________________________________________________ 


