
 

Quy trình tiếp nhận học sinh đăng ký tham gia khóa hè  

 Thiền Tôn Phật Quang năm 2019 

- Bước 1: Phụ huynh học sinh đọc kỹ thông tin, điều kiện tham gia 

về khóa hè 

Phụ huynh học sinh đọc kỹ thông tin, điều kiện tham gia về khóa hè 

theo tài liệu đính kèm: 

o Nội quy Khóa hè. 

o Bản Đăng ký từ phía Phụ huynh và học sinh. 

o Bản cam kết (viết tay) 

o Các tiêu chuẩn học sinh tham gia. 

  

- Bước 2: Phụ huynh học sinh điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ đính 

kèm. 

o Sau khi hội đủ các điều kiện cần thiết nêu trên (bước1). Phụ 

huynh học sinh điền đầy đủ thông tin và ký tên vào các hồ sơ đính 

kèm. 

o Hồ sơ đăng ký học gồm:  

 Bản Đăng ký 

 Bản cam kết (viết tay) 

 Bản photo sổ liên lạc hoặc phiếu điểm. 

 2 tấm ảnh 3x4 (1 ảnh dán ở bản cam kết, 1 ảnh dự phòng 

chùa làm thẻ). 

o Phụ huynh gửi hồ sơ về cho Ban điều hành Đạo tràng (TĐH ĐT).  

o Thời hạn phụ huynh nộp hồ sơ:  

trước ngày 10/5/2019 DL 

 

- Bước 3: Ban điều hành Đạo tràng kiểm duyệt hồ sơ 

o Tổ điều hành Đạo Tràng kiểm duyệt hồ sơ: kiểm tra kỹ thông tin 

trong hồ sơ, xem có đủ yêu cầu tiêu chuẩn mà ban tổ chức đưa ra.  

o Những hồ sơ không đạt yêu cầu, TĐH Đạo Tràng sẽ liên hệ trực 

tiếp qua điện thoại cho phụ huynh. 



o Trường hợp Đạo tràng có nhiều học sinh đăng ký, Tổ điều 

hành Đạo Tràng tổng hợp và điền vào File mẫu : “Danh sách 

quản lý học sinh đăng ký khóa hè”  để Chùa dễ tổng hợp và 

quản lý. 

o Số lượng học sinh đăng ký của mỗi đạo tràng sẽ do Tổng Đạo 

Tràng thông báo cụ thể. 

o Thời hạn Tổ điều hành Đạo Tràng hoàn thành tổng hợp hồ sơ 

và gửi về Tổng Đạo tràng: trước ngày 15/5/2019 DL 

 

- Bước 4: Thư ký Tổng Đạo Tràng nhận danh sách học sinh đăng ký 

học hè  đã đạt yêu cầu  

o TĐH Đạo Tràng gửi danh sách học sinh đăng ký học hè  đã đạt 

yêu cầu về cho Thư ký Tổng Đạo Tràng (Chú Nhật Thiện Tâm – 

0966.968.692) 

o Thư ký Tổng Đạo Tràng nhận danh sách học sinh đăng ký học 

hè và gửi về Chùa trước ngày 24/5/2019 DL 

 

- Bước 5: Ban thư ký Chùa tổng hợp danh sách và phân chánh  

Ban thư ký hoàn thành việc tổng hợp, phân chia học sinh ra các Chánh 

trước ngày 28/5/2019 DL. 

- Bước 6: Ngày nhận học sinh, ngày khai giảng, ngày thăm học sinh, 

ngày bế giảng, ngày đón học sinh trở về 

o Ngày nhận học sinh : từ Thứ 7 (01/6/2019).         

                                đến Chủ Nhật (02/6/2019) 

o Ngày khai giảng      : 8h sáng thứ 2 (03/6/2019). 

o Ngày thăm học sinh : theo lịch chi tiết đã gửi thông báo: 

 Chủ nhật 16/6/2019: 9h15 – 10h45 ; 11h30-12h15 ; 14h -16h. 

 Chủ nhật 23/6/2019: 9h15 – 10h45 ; 11h30-12h15 ; 

o Ngày bế giảng (dự kiến)  : 8h sáng thứ 4 (03/7/2019).          

o Ngày đón học sinh trở về  : 

từ thứ 4 (03/7/2019) đến Thứ 5 (04/7/2019).     


