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GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     BAN TRỊ SỰ GHPG TỈNH BRVT Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 Chùa Phật Quang -----------o0o----------- 

 _____o0o_____ 

 

THÔNG BÁO 
V/v ĐĂNG KÝ KHÓA SINH HOẠT HÈ  

TẠI CHÙA PHẬT QUANG NĂM 2019 

 

Kính gửi:    - Tổ điều hành các Đạo tràng trực thuộc chùa Phật Quang 

 

Một mùa hè nữa lại sắp đến, đó cũng là lúc các em học sinh tạm chia tay mái trường để 

chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài sau một năm học căng thẳng. Nhưng để cho các em làm gì, học gì và vui 

chơi ở đâu, như thế nào cho bổ ích là vấn đề đang được rất nhiều các bậc phụ huynh quan tâm. 

Hơn nữa trẻ em là những mầm non tương lai của đất nước, các em cần phải được giáo dục toàn 

diện cả về thể chất lẫn tinh thần, đặc biệt là vấn đề đạo đức để sau này các em sẽ trở thành người 

công dân có ích cho xã hội. 

 Với mục tiêu nhằm xây dựng đạo đức cho thanh thiếu niên và tạo một môi trường học tập 

lành mạnh, rèn luyện đạo đức và kỹ năng bổ ích cho các em. Nay, Chùa Phật Quang xin trân trọng 

thông báo: 

 Khóa Sinh Hoạt Hè năm 2019 tại chùa Phật Quang sẽ diễn ra từ ngày 03/6 đến ngày 

03/7/2019. Để khóa sinh hoạt hè năm 2019 được tốt đẹp, ổn định và đảm bảo chất lượng, kính 

mong Tổ điều hành các Đạo tràng trực thuộc chùa Phật Quang triển khai thực hiện công tác sau:  

1. Lập Danh sách quản lý học sinh đăng ký khóa hè cùng với hồ sơ học sinh (theo mẫu 

đính kèm) về cho Tổng Đạo Tràng trước ngày 15/5/2019 với điều kiện được ghi trong 

Những Quy Định Chung Về Khóa Sinh Hoạt Hè.  

Xin lưu ý:  

- Yêu cầu đạo tràng phổ biến cho phụ huynh và học sinh nắm rõ những QUY ĐỊNH của Khóa 

học hè năm 2019. 

- Yêu cầu PHHS và các học sinh xem kỹ và phải ký tên xác nhận vào Bản Đăng ký sau đó 

đại diện đạo tràng phải ký xác nhận bảo lãnh thì hồ sơ mới có giá trị.  

- Các đạo tràng không nhận học sinh là các trường hợp cá biệt, không còn đi học hoặc phải thi 

lại.  

- Các trường hợp không đủ điều kiện (theo quy định trong độ tuổi từ lớp 6 (đã hoàn thành 

chương trình lớp 5) đến lớp 11, Phải có học lực khá-giỏi và hạnh kiểm tốt), Tổng Đạo 

Tràng và Chùa sẽ trả về.  

Kính mong tất cả đạo tràng xét duyệt kỹ học sinh để đảm bảo chất lượng của khóa hè. 

- Số lượng học sinh đăng ký của mỗi đạo tràng sẽ do Tổng Đạo Tràng thông báo cụ thể. 

- Hồ sơ hợp lệ do chúng trưởng hoặc chúng phó ký. 

- Hạn chót Phụ huynh gửi hồ sơ về Tổ điều hành đạo tràng : trước ngày 10/5/2019. 

- Hạn chót Tổ điều hành đạo tràng gửi file Danh sách về Tổng đạo tràng : trước ngày 

15/5/2019. 
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- Hạn chót Tổng đạo tràng gửi file Danh sách về Chùa: trước ngày 24/5/2019. 

- Thời gian nhận học sinh: từ 01/6/2019 đến 02/6/2019. 

- Thời gian Khai giảng: 08h00 – thứ 2 ngày 03/06/2019 

- Thời gian Bế giảng:     08h00 – thứ 4 ngày 03/07/2019 

2. Vận động ủng hộ tài chính và vật chất cho khoá học hè. Riêng về vật chất, nếu các huynh đệ 

hoặc nhà hảo tâm ủng hộ về lương thực, thực phẩm hoặc các vật chất khác cho khóa học hè xin 

vui lòng liên hệ với quý Thầy, Cô để được hướng dẫn tư vấn cho phù hợp. 

 

Điện thoại liên hệ: 

- Tổng Đạo Tràng Phật Quang 

- Thư ký Tổng Đạo Tràng:  Cư sĩ. Nhật Thiện Tâm – 0966.968.692. 

Email: tktongdaotrangpq@gmail.com. 

- Chủ nhiệm Khóa hè 2019:        ĐĐ. Thích Khải Long - 0966.686.949. 

 

Kính mong các Đạo Tràng quan tâm, hợp tác để khoá học hè được tổ chức thành công tốt 

đẹp! Xin trân trọng cảm ơn. 

 

Ghi chú: 

HỒ SƠ ĐĂNG THAM GIA KHÓA SINH HOẠT HÈ NĂM 2019 CỦA MỖI HỌC SINH 

GỒM CÓ: 

1. Bản đăng ký. 

2. Bản cam kết (viết tay) 

3. Bản photo sổ liên lạc hoặc phiếu điểm. 

4. 2 tấm ảnh 3x4 (1 ảnh dán ở bản cam kết, 1 ảnh dự phòng chùa làm thẻ). 

Phụ huynh học sinh cần gửi sớm Bản đăng ký cho Tổ điều hành đạo tràng, trên cơ sở đó 

Tổ điều hành các Đạo Tràng sẽ lập Danh sách học sinh đăng ký tham gia học hè của Đạo Tràng 

mình gửi về cho Tổng Đạo Tràng. 

Sau khi Tổ điều hành Đạo Tràng kiểm tra xong sẽ gửi trả Bản đăng ký cho phụ huynh mang 

theo về chùa khi học sinh nhập học. 

Danh sách học sinh đăng ký tham gia học hè, Tổ điều hành các Đạo Tràng xin gửi đồng 

thời về cả hai địa chỉ email dưới đây:   

Email 01:  tktongdaotrangpq@gmail.com 

Email 02:  noibophatquang@gmail.com 

  

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

                                                                                               BAN TỔ CHỨC 


