HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI ÚC CHÂU
VIETNAMESE EVANGELICAL CHURCH IN AUSTRALIA INC.

ĐƠN XIN GIA NHẬP VÀO MỤC SƯ ĐOÀN
(APPLICATION FOR JOINNING VECA PASTOR TEAM)

ảnh
(4X6)

I. LÝ LỊCH CÁ NHÂN (PERSONAL IDENTIFICATION)
Họ và Tên (Full Name): __________________________________________________________________
Giới Tính (Gender):

Nam (Male)

Nữ (Female)

Ngày tháng năm sinh (Date of Birth): _______________________________________________________
Nơi sinh (Place of Birth):_________________________________________________________________
Địa chỉ (Address): ______________________________________________________________________
Điện thoại (Mobile Phone):____________________________ Email: ______________________________
Hoàn cảnh gia đình (Marital Status):

Độc thân (Single)
Có gia đình (Married)
Trường hợp khác (Other)
Nghề nghiệp hiện tại (Occupation):_________________________________________________________
II. HỘI THÁNH (CHURCH INFORMATION)
Hội viên Hội Thánh (Local Church Membership): ______________________________________________
Hệ Phái (Denomination): _________________________________________________________________
Tên Vị Quản Nhiệm (Name of Pastor): ______________________________________________________
Địa chỉ (Address): ______________________________________________________________________
Các chức vụ từng giữ trong Hội Thánh (Offices held in local church): ______________________________
_____________________________________________________________________________________
III. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN (ACADEMIC BACKGROUND)
Ghi tên các Trường, số năm theo học, và văn bằng do các trường nầy cấp.
Trường
(Name of School)

Năm theo học
(Attended from/to)

Bằng cấp và năm nhận văn bằng
(Year degree was received)

IV. KINH NGHIỆM THUỘC LINH (SPIRITUAL EXPERIENCE)
Dùng tờ giấy rời ghi lại kinh nghiệm tái sanh, theo Chúa, và sự kêu gọi của mình. Xin cho biết lý do tại sao
muốn gia nhập vào hàng ngũ người hầu việc Chúa trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Úc Châu.
(Use a separate sheet of paper to record your experience of born again, following the Lord, and sense of
calling to ministry. Please tell the reason why you want to join the ranks of God's servants in the Vietnamese
Evangelical Church in Australia).
V. KINH NGHIỆM CHỨC VỤ (MINISTERIAL EXPERIENCE)
Phần nầy dành cho những người đã có kinh nghiệm trong chức vụ một thời gian. Dùng tờ giấy rời ghi lại ơn
kêu gọi và từng trải trong chức vụ. (This section is for those who have experienced in the ministry for a while.
Use a separate piece of paper to record the call and experience)

VI. GIỚI THIỆU (REFERENCES)
Giấy giới thiệu của vị Mục Sư Quản Nhiệm Hội Thánh địa phương, và của một người quen thân. Xin ghi tên
hai người viết giấy giới thiệu trong phần dưới đây. (The Reference of the local Church Pastor, and of a close
acquaintance. Please list the names of the two referrals in the section below)
1. Họ và Tên (Full name) _________________________________________________________________
Chức vụ (Position): ______________________________________________________________________
Địa chỉ liên lạc (Mailing Address): ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Điện thoại (Telephone):____________________________ Email:_________________________________
2. Họ và Tên (Full name) _________________________________________________________________
Chức vụ (Position): ______________________________________________________________________
Địa chỉ liên lạc (Mailing Address): ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Điện thoại (Telephone):____________________________ Email:_________________________________
VII. HỨA NGUYỆN (PROMISE)
Nếu được chấp thuận gia nhập Tổng Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc, tôi xin hứa:
(If I am approved to join the Vietnamese Evangelical Church in Australia, I promise:)
Chấp nhận tất cả tín lý của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Úc Châu. (Accept all doctrines of the
Vietnamese Evangelical Church in Australia)
Tuân theo Điều Lệ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Úc Châu (Follow the Rules of the Vietnamese
Evangelical Church in Australia)
Làm tại ___________________ Ngày_______ Tháng_______ Năm 20_____
Ký Tên,

