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PHIẾU GHI DANH - LẬP HỒ SƠ 
 
• Ðể Ban Văn Phòng dễ dàng làm việc, xin MỖI HỌC 
VIÊN (bất luận người lớn, GÐPT, Oanh Vũ... ) XIN ĐIỀN 1 
PHIẾU GHI DANH. Nếu gia đình nhiều người ghi danh thì 
cũng xin điền nhiều phiếu chứ không điền chung trong 1 
phiếu. Cám ơn. 
• Nếu ghi danh theo tiêu chuẩn GĐPT thì xin ghi danh qua 
đơn vị GĐPT của mình đang sinh hoạt. (Văn phòng xin miễn 
ghi danh theo tiêu chuẩn GĐPT riêng lẻ) 
 
Họ và tên (xin điền đủ họ, chữ lót, tên) : 
 
 
 

Pháp danh : 

Nữ :     
 
Nam :  

Ngày, tháng, năm 
sanh: 
 

Xin ghi danh lớp: 
Oanh Vũ :  1a:    1b:   2:   3 (Chỉ dành cho tu sĩ ):  

Xin tham dự vào ban 
chấp tác của khóa học: 

Vệ sinh 1 :  
Vệ sinh 2 :  
Vệ sinh 3 :   

Hành đường  2 :  
Hành đường  1 :  
Hành đường  3 :  

Trai soạn 3 :  
Trai soạn 2 :  
Trai soạn 1 :  

Miễn:    (chỉ dành 
cho 65 tuổi trở lên tức 
sanh từ 1943, 1942 … 
trở về trước) 

Ghi danh theo tiêu chuẩn: Cá nhân: 130 € Gia đình : 105 € GÐPT :  100 € Oanh Vũ (12- 4 tuổi): 30 €
Xin Quy y, thọ Năm giới   Xin thọ Bồ  Tát :  

Địa chỉ : 
 
 
 
Điện thoại Email :  

 
 
Trường hợp ghi danh theo tiêu chuẩn gia đình, xin ghi tên 1 người có quan hệ  : 
 

Họ và tên (của thân nhân trong gia đình đã ghi danh,) Quốc gia 

  
 
 

 
Tiền học phí:   ......................................... Cúng dường Trai Tăng : .............................................................  
 
⇒ Nhớ đem theo túi ngủ, dụng cụ vệ sinh cá nhân, tập, viết... 
⇒ Nên có đồ vạt hò để mặc trong thời gian khóa học và 1 áo tràng để mặc trong giờ hành lễ và quá đường. 

Ô dành riêng cho Ban Phòng Ốc 


