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Email: enquiry@amtb-qld.org

Đơn Ghi Danh Tinh Tấn Phật Thất﹙精進佛七報名表﹚
 Pháp Sư 法師 Cư Sĩ 居士

Thời gian tham dự (參加日期):

Họ Tên 姓名
Tên Pháp Sư
Quốc Tịch 國籍

/

/

/

/

 Nam  Nữ

Ngày Sinh
出生日期

男

女

Ngôn ngữ
語言

Điện thoại 電話

Địa chỉ 地址
Tên Chùa thọ giới

Fax 傳真
Ngày thọ giới

法師受戒寺院

受戒日期

Địa chỉ

Hòa thượng 羯磨
Chứng minh 和尚

寺院地址

Người giới thiệu 介紹人
Họ Tên 姓名：_______________________________
Cơ quan 單位：_______________________________

~

Điện thoại 電話：__________________________
Chức vụ 職事：__________________________

Người liên lạc khẩn cấp 緊急事件通知人
Họ Tên 姓名：_______________________ Điện thoại 電話：__________________Quan hệ 關係：________
Địa chỉ 地址: _____________________________________________________________________________
Cần đón ở phi trường không 是否需要安排接送飛機?

Có 是______

Không 否______

Ngày đến 抵達日期：_______________ Giờ đến 時間：_______________ Số chuyến bay 飛機班次：__________
Ngày về 離開日期：_______________ Giờ về 時間：_______________ Số chuyến bay 飛機班次：__________
【Điều cần biết khi ghi danh dự 報名須知】
1 Khi ghi danh: Cần ghi đầy đủ chi tiết trong đơn, có thể Fax hoặc gởi bưu điện đến cho Hội. Chờ khi được thông
báo chấp nhận mới nên mua vé máy bay hay xe lửa. (sẽ kết sổ khi đủ người, ưu tiên cho người dự trọn khóa).
2 Xin thông cảm nếu không có người giới thiệu không thể ghi danh. Tư cách người giới thiệu phải là người có
phụ trách công việc trong Hội hoặc Pháp sư thường trú hay những người mà Hội có quen biết hoặc cảm thấy có
thể chấp nhận cho ghi danh.
3 Người ghi danh cần có sức khỏe tốt, không cần sự chăm sóc đặc biệt. Nếu có bệnh truyền nhiễm, thần kinh bất thường
hoặc không thể tự lo liệu lấy, không thể ghi danh (xin thông cảm).
4 Người nội trú cần phải nghiêm chỉnh chấp hành giờ giấc làm việc, nghĩ ngơi của Hội và những kỷ luật của Đạo
tràng (xem tờ qui tắc, kỷ luật của Niệm Phật đường sẽ được phát khi đến).
5 Người tham dự xin tự mang theo áo tràng, loại dép dễ cởi ra xỏ vào, vớ trắng hoặc màu nhạt và đồ dùng vệ
sinh cá nhân (kem đánh răng, khăn, xà bông tắm…)
6 Đồng tu tham dự Tinh tấn Phật thất xin có mặt trước 12 giờ trưa ngày thứ bảy để họp thuyết minh lúc
15 :00pm.
Tôi đã ghi đúng và chịu trách nhiệm mọi chi tiết nói trên cũng như tuân thủ những nguyên tắc trong
Phật thất 以上內容完整無誤，我願對此負責以及遵守佛七之各項規定。
Ký tên 本人簽名: ______________________________

Ngày tháng 日期：__________________

Phần này dành riêng cho văn phòng xin đừng ghi 本欄請勿填寫

Kết quả xét duyệt 審 核 結 果： Được nhận 錄取____________ Không được nhận 不錄取____________
Người duyệt ký tên 審核人簽名：___________________________ Ngày tháng 日期：_________________

