
GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 
2121 APOLLO RD., GARLAND, TX 75044 – Phone: 972-414-7073 

 

HỘI TƯƠNG TẾ GIÁO XỨ 
 

 
ĐƠN GIA NHẬP 

 
       I. LÝ LỊCH NGƯỜI ĐỨNG ĐƠN: 
Tên:____________________________Tên Lót: ________________________Họ:_____________________________  
(First name)                                 (Middle name)                            (Last name) 
Tháng/ngày/năm sanh: _______/_______/_______ Số An sinh xã hội: _________-_________-________ 
Số bằng lái xe (ID): ___________________________________ 
Địa chỉ: ________________________________City: _______________________ TX, Zip code: _______________ 
Điện Thoại:_____________________________Email:___________________________________________ 
 
II. LÝ LỊCH NGƯỜI THỪA KẾ: 
Tên:____________________________Tên lót: ________________________Họ:______________________________ 
(First name)                                 (Middle name)                            (Last name) 
Tháng/ngày/năm sanh: _______/______/_______Số an sinh xã hội:_______-_________-____________ 
Số bằng lái xe (ID):___________________________ 
Địa chỉ:__________________________________City:_______________________, TX, Zip code:______________ 
Điện Thoại:_____________________________Email:____________________________________ 
 
III. Tôi đã đọc và hiểu rõ qui định của hội và tự ý xin gia nhập, nếu vi phạm qui định và tự ý rút tên 
khỏi hội, sẽ chấp nhận mất hết mọi quyền lợi hội viên và không được đòi bồi hoàn bất cứ khoản 
tiền nào đã đóng góp. 
 
Chữ ký người xin gia nhập :_________________________________Ngày:_______________ 
Chữ ký người thừa kế:_______________________________________Ngày:_______________  
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
PHẦN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH: 
Chấp thuận:________Người đứng đơn trở thành hội viên từ ngày:____________________ 
Không chấp thuận:_____Lý do:___________________________________________________________________ 
Hội trưởng ký tên:_______________________________________________________________________________ 
 



Điều lệ và Nội qui Hội Tương Tế Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
 
Thành lập ngày 1 tháng 5 năm 2006.   Đây là một hội vô vị lợi, với giấy phép hoạt động của Tiểu bang 
Texas.  Mục đích bác ái, tương trợ nhau khi có người qua đời.  Hội Tương Tế được công nhận là một hội 
đoàn xã hội trực thuộc giáo xứ, được giám sát bởi văn phòng điều hành Giáo xứ ĐMHCG. 

I. Hội viên:  Là những giáo dân giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, có đại chỉ cư ngụ tại vùng Dallas-Fort 
Worth.  Tuổi từ 21 trở lên, nếu còn ở chung với cha mẹ phải có giấy bảo đảm trách nhiệm của cha 
mẹ.  Có 3 loại hội viên: 

a. Hội viên bán chính thức A: gia nhập hội từ 1 ngày đến 6 tháng 
b. Hội viên bán chính thức B: gia nhập từ 6 tháng + 1 ngày đến 12 tháng 
c. Hội viên chính thức: Từ tháng + 1 ngày trở lên 

II. Gia nhập: Muốn trở thành hội viên phải làm đơn gia nhập – đóng lệ phí gia nhập $50.00 và niên 
liễm $25.00 sau khi được ban điều hành chấp thuận đơn. 

III. Đổi nơi cư trú: Phải thông báo cho hội địa chỉ mới trong vòng 2 tháng – nếu vẫn tôn trọng và thi 
hành nội qui thì vẫn được xem là hội viên chính thức. 

IV. Niêm Liễm: $25.00 một năm.  Thời gian được tính từ 1/1 đến 31/12 mỗi năm.  Hội viên phải đóng 
niêm liễm trong 2 tuần lễ đầu mỗi năm.  Sau ngày 15 tháng Giêng, hội viên nào chưa đóng niêm 
liễm sẽ được thư nhắc nhở, mỗi lần nhắc nhở sẽ bị phạt thêm $5.00.  Sau ba lần, hội viên nào 
không đóng thì được xem như tự ý rút tên ra khỏi hội và bị mất hết quyền lợi. 

V. Tang phí: Mỗi khi có một hội viên qua đời, mỗi hội viên phải đóng góp tang phí là $10.00.  Sau khi 
được thư thông báo trong vòng 15 ngày.  Sau ngày thứ 15, hội chưa nhận được sẽ có thư nhắc nhở, 
mỗi lần nhắc nhở sẽ phải đóng thêm $5.00.  Sau ba lần thư nhắc nhở hội viên không đóng tang phí, 
được xem như tự ý rút tên và mất hết quyền lợi. 
Niêm liễm và tang phí có thể thay đổi theo thời giá thị trường do ban điều hành quyết định. 

VI. Quyền lợi: Hội viên khi qua đời, người thừa kế sẽ nhận được sự trợ giúp tang phí của toàn thể hội 
viên hiện hữu. 
Hội sẽ đăng báo phân ưu, đặt vòng hoa và xin lễ cầu nguyện. 
Người thừa kế phải có giấy tờ chứng nhận là trực hệ với hội viên mãn phần, phải có giấy tờ chứng 
tử hợp lệ. 

1. Hội viên bán chính thức A: Người thừa kế sẽ nhận được 1/5 tổng số tiền tang phí. 
2. Hội viên bán chính thức B: Nguời thừa kế sẽ nhận 3/5 tổng số tiền tang phí. 
3. Hội viên chính thức: Người thừa kế sẽ nhận 5/5 tổng số tiền tang phí. 
4. Hội hoàn toàn không chấp nhận cho vay mượn trước dù bất cứ trường hợp nào. 

VII. Mất quyển hội viên: 
1. Tự ý rút tên khỏi hội: Khi tự ý rút tên khỏi hội, hội viên sẽ không được đòi hoàn trả một 

khoản tiền nào đã đóng cho hội. 
2. Không thi hành nhiệm vụ hội viên như qui định (không đóng niêm liễm và tang phí theo 

thời hạn đã định.  Không thông báo địa chỉ mới để hội mất liên lạc) sẽ xem như tự ý rút tên 
khỏi hội. 

Hai trường hợp trên, ban chấp hành sẽ có văn thư chính thức thông báo truất quyền hội viên.  Kể 
từ ngày tháng theo văn thư, hội viên sẽ không được hưởng bất cứ quyền lợi nào và không được 
hoàn trả bất cứ khoản tiền nào đã đóng góp trước đây. 

VIII. Ban Điều hành: 
1. Tuyên Úy: Linh mục chánh xứ hoặc phó xứ sẽ là tuyên úy của hội 
2. Hội trưởng: nhiệm kỳ 4 năm, do hội viên chính thức bầu ra, được chấp thuận bởi cha chánh xứ.  

Không có lương. 
3. Hội phó: Không có lương 
4. Tài chánh: Có trả thù lao cho từng công việc 
5. Xã hội: Có trả thù lao khi công tác 


