
 
 

Application for Nanny Training Program 
ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGƯỜI GIỮ TRẺ  

 
 

 
What languages do you speak? Circle all that apply. 

 Vietnamese     English   Other: ____________ 
Bạn nói ngôn ngữ gì? Khoanh tròn tất những đáp án phù hợp 

   Tiếng Việt   Tiếng Anh   Ngôn ngữ khác:_____________ 
 
 
If English- what would you say your level is? (beginner, elementary, moderate, fluent)  
Nếu bạn nói Tiếng Anh, thì trình độ tiếng Anh của bạn như thế nào? (người mới bắt đầu, 
sơ cấp, trung bình, thông thạo) ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
How did you learn about Rooted DaNang? 
Làm thế nào bạn biết đến Rooted DaNang?_________________________________ 
 
Why do you want to become a nanny? 
Tại sao bạn muốn trở thành một người giữ trẻ?_______________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
What do you hope to learn from this program if accepted? 
Nếu bạn được chấp nhận thì bạn mong muốn học được gì từ chương trình học này? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

Name 
Tên 

 
 

Phone Number 
Số điện thoại 

 
 

Email  Facebook Name 
Tên Facebook 

 

Address 
Địa chỉ 

 Home Town/Province 
Quê quán 

 

Date of Birth 
Ngày, tháng, 
năm sinh 

 
 

Number of Years living 
in Danang 
Đã ở Đà Nẵng bao lâu rồi 

 



 
 
 

Work Interest  
Sở thích công việc 

 
Are you considering part time or full-time work? 
Bạn đang tính làm bán thời gian hay full-time? ______________________________ 
 
What is your availability for working? Please check the times you would like to work. 
Bạn có thể làm việc vào thời gian nào? Đánh dấu vào những ô dưới đây về thời gian mà 
bạn muốn làm việc? 
 

 
Unknown at this time  
Hiện tại chưa xác định được thời gian có thể làm 

 
 
Can you do overnights on occasion? Yes No 
Thỉnh thoảng bạn có thể làm qua đêm không?  Có  Không 
 

 Sunday
- Chủ 
nhật 

Monday- 
Thứ hai 

Tuesday- 
Thứ ba 

Wednesda
y- Thứ tư 

Thursday- 
Thứ năm 

Friday-
Thứ sáu 

Saturday- 
Thứ bảy 

Early 
Morning 
(6-9am) 
Sáng sớm 
(6-9 giờ) 

       

Morning 
(8-12pm 
Sáng 
(8-12h 
trưa) 

  
 
 

     

Afternoo
n (12-4) 
Chiều 
(12-16h) 

  
 
 

     

Evening 
(5-10) 
Tối 
(17-22h) 

  
 
 

     



 
 
Preferred age of children you would care for? Circle all you are comfortable with: 
Độ tuổi trẻ mà bạn muốn trông/giữ? Khoanh tròn vào độ tuổi bạn muốn 

 Birth to 1 year Age 1 to 3 Age 3-6 Age 6-10 
Trẻ sơ sinh- 1 tuổi  1-3 tuổi  3-6 tuổi  6-10 tuổi 

 
Are you willing to do light housekeeping as part of the job?  
Bạn có sẵn sàng làm công việc nhà đơn giản như một phần của công việc không?  

Yes No 
Có Không  

 
Do you have a desired or expected weekly salary? If yes, what would be the range for salary you 
would like to start at?  Bạn có kỳ vọng một mức lương hàng tuần không? Nếu có, mức lương 
khởi điểm bạn muốn là bao nhiêu? 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Previous Experience 

Kinh nghiệm làm việc  
 

What experience do you have working with or around children? 
Bạn đã có kinh nghiệm gì khi làm việc với trẻ em hoặc xung quanh trẻ em? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Please list 2 references of people who have seen you interact with children:   Vui lòng liệt kê 2 
thông tin tham khảo của những người đã từng thấy bạn tương tác/làm việc với trẻ em: 
 

Name- Tên _________________________________________  

Phone Number- Số điện thoại __________________________ 

Relationship: Mối quan hệ giữa bạn và người này là gì?___________________________ 

 

Name- Tên _________________________________________  

Phone Number- Số điện thoại __________________________ 

Relationship: Mối quan hệ giữa bạn và người này là gì?___________________________ 

 

Administrator

Administrator
Check



 
 
 

Previous Work Experience  
Kinh nghiệm làm việc  

 
1. 

 
2. 

 
 
 
 
 
 
 

Place of Employment- Nơi làm 
việc 

 

Address and Phone Number- Địa 
chỉ và số điện thoại 

 

Supervisors Name – Tên người 
giám sát/ giám đốc 

 

Start Date and End Date – Ngày 
bắt đầu và ngày kết thúc 

 

Weekly Salary- Lương hàng tuần VND-  
Explain Reason for leaving this 
job – Giải thích lý do bạn nghỉ làm 
việc đó 

 
 
 
 

Place of Employment – Nơi làm 
việc 

 

Address and Phone Number- Địa 
chỉ và số điện thoại 

 

Supervisors Name- tên người giám 
sát/ giám đốc 

 

Start Date and End Date  
Ngày bắt đầu và ngày kết thúc 

 

Weekly Salary- Lương hàng tuần VND-  
Explain Reason for leaving this 
job - Giải thích lý do bạn nghỉ làm 
việc đó 

 
 
 
 



 
 

 
Health and Wellness  

Sức khoẻ 
 

In order to assure safe childcare (and recommend you for work) we need to know about 
medical and psychiatric conditions that could affect your ability to perform the job of 
working with children.  
Để đảm bảo việc chăm sóc trẻ an toàn (và để giới thiệu bạn đi làm), chúng tôi cần biết về 
các tình trạng sức khoẻ của bạn lỡ có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện công việc 
chăm sóc trẻ em của bạn. 
 
Are you currently taking any medication that would inhibit you from caring for a young 
child?  
Hiện tại bạn có đang dùng bất kỳ loại thuốc nào khiến bạn không được/ hạn chế chăm sóc 
con nhỏ không? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

Are you suffering from any diseases that could be transmitted to a child you are caring for?  
Bạn có đang mắc bệnh nào có thể lây sang đứa trẻ mà bạn đang chăm sóc không? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Do you suffer from any physical condition that would impair you from performing any 
reasonably required physical act normally required in the care of children?  
Bạn có đang có bất kỳ vấn đề về tình trạng thể chất nào khiến bạn không thể thực hiện 
những công việc thể chất cần thiết được yêu cầu khi chăm sóc trẻ em không? 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
EMERGENCY CONTACT INFORMATION  
Thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp 

 
This may be shared with a potential employer as needed. 
Thông tin này cũng có thể được chia sẻ với phụ huynh/cha mẹ nếu cần thiết. 
 
Who do we call in an emergency? ________________________________________  

Chúng tôi có thể gọi ai trong trường hợp khẩn cấp____________________________ 

Contact Info:- Thông tin liên lạc _________________________________________ 

Relation – Mối quan hệ: _______________________________________________  

 

 

 

 

 

 

I declare everything on this form is true. 

Tôi cam đoan mọi thứ trên biểu mẫu này là đúng sự thật. 

 

 

_______________________________________ ________________ 

Signature / Chữ ký Date / Ngày 

Administrator
(type your name / gõ tên của bạn)
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