KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÂU CHÂU - KỲ 32
CHÙA KHÁNH ANH
8 RUE FRANCOIS MAURIAC. 91000 EVRY-COURCOURONNES. FRANCE

TỪ 20/07/2020 ÐẾN 29/07/2020

Ô dành riêng cho Ban Phòng Ốc

PHIẾU GHI DANH - LẬP HỒ SƠ
• Ðể Ban Văn Phòng dễ dàng làm việc, xin MỖI
HỌC VIÊN 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.

Ngày đến : ………….………….………….....
Giờ đến : ………….…………...………….....
Đến phi trường : ...………….………….……
Chuyến bay : ………….…………....………
Ngày về : ………….….………

• Nếu ghi danh theo tiêu chuẩn GĐPT thì xin ghi
danh qua đơn vị GĐPT của mình đang sinh hoạt.

Giờ đi : ………….………….………
Đi từ phi trường : ………….………
Chuyến bay : ………….......………

Họ và tên (xin điền đủ họ, chữ lót, tên) :

Nữ : 
Nam : 

Pháp danh :

Xin ghi danh lớp: (có phần thay đổi)

Ngày, tháng,
năm sanh :

Oanh Vũ :


1 :  (giới
trẻ)

2 :  (người lớn
mới bắt đầu)

3 :  (người lớn
đã dự nhiều lần)

4 :  (Chỉ
dành cho tu sĩ)

Đã tham dự Khóa tu học Phật Pháp Âu châu lần nào chưa ? : Có  Lần đầu tiên 
Nếu đã dự xin cho biết Khóa thứ mấy, năm nào ? ......................................................................................................
Xin tham
dự ban
chấp tác
khóa học:

Trật tự 1 : 

Rửa chén 1 : 

Vệ sinh 1 : 

Hành đường 1 : 

Trai soạn 1 : 

Trật tự 2 : 

Rửa chén 2 : 

Vệ sinh 2 : 

Hành đường 2 : 

Trai soạn 2 : 

Trật tự 3 : 

Rửa chén 3 : 

Vệ sinh 3 : 

Hành đường 3 : 

Trai soạn 3 : 

Ghi danh theo tiêu
chuẩn :

tập thể : 150 €

GÐPT :

Xin Quy y, thọ Năm giới : 

120 €

Miễn: (chỉ dành
cho 65 tuổi trở lên
tức sanh từ 19561957 trở về trước)

Oanh Vũ (4-12 tuổi) :

50 €

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 Khóa Học : ..................... Trai Tăng : .................... Gạo : ........................

 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.
Lưu ý : Quý vị muốn tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 32 tại Pháp quốc, xin

điền vào "Phiếu ghi danh" cho đầy đủ rồi gởi qua e-mail : Thượng Tọa Thích Quảng Đạo,
thichquangdao@khanhanh.fr hoặc liên lạc Ban Văn Phòng, Tel: 00.33.1.64.93.55.56 Portable:
00.33.7.70.07.33.99. Khi đến Khóa học đóng học phí. Lưu ý, khi mua vé đến phi trường Orly.

