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THÔNG BÁO 

V/v ĐĂNG KÝ KHÓA SINH HOẠT HÈ  

TẠI CHÙA THIỀN TÔN PHẬT QUANG NĂM 2021 

 

Kính gửi:    

 - Ban Điều Hành các Đạo Tràng/ Chúng Thanh Niên Thiền Tôn 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. 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 Thiền Tôn 

Phật Quang xin trân trọng thông báo: 

 

 Thời gian diễn ra khóa Sinh Hoạt Hè : từ ngày 05/6/2021 đến ngày 02/7/2021.  

➢ Thời gian nhận học sinh tại Chùa: ngày 05/6 và 06/6/2021. 

➢ Thời gian Khai giảng:  08h00 – thứ 2 ngày 07/06/2021 

➢ Ngày phụ huynh đếnc thăm học sinh : 

o Chủ nhật 20/6/2021: 11h30-12h15 ; 14h -16h. 

o Chủ nhật 27/6/2021: 11h30-12h15 ; 14h -16h. 

➢ Thời gian Bế giảng:      08h00 – thứ 6 ngày 02/07/2021. 

➢ Ngày đón học sinh trở về  : từ thứ 6 (02/7/2021) đến chủ nhật (04/7/2021).     

 

 Địa điểm: tại chùa Thiền Tôn Phật Quang – xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT. 

 Để đảm bảo chất lượng của khóa sinh hoạt hè năm 2021 được tốt đẹp, ổn định. Kính 

mong Ban điều hành (BĐH) các Đạo tràng (ĐT) / Chúng Thanh Niên (CTN) cùng triển khai 

thực hiện công tác sau:  

A. Quy trình và thời gian tiếp nhận Học sinh khóa hè năm 2021: 

- Bước 1: BĐH ĐT/CTN thông báo cho thành viên về chương trình khóa hè. 

1) Thông báo tổ chức khóa hè 2021. 

2) Những quy định khi tham gia khóa hè. 

3) Bản đăng ký (từ phía Phụ huynh và học sinh). 

4) Bản cam kết (viết tay). 

5) Thời khóa sinh hoạt khóa hè. 
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6) Tiêu chuẩn nhận học sinh: 

- 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,  

- PHHS& học sinh xem, điền đủ thông tin và ký tên xác nhận vào Bản Đăng 

ký. Sau đó Chúng trưởng hoặc Chúng phó Đạo Tràng ký xác nhận bảo lãnh. 

- Không nhận học sinh là các trường hợp cá biệt, không còn đi học hoặc phải 

thi lại.  

 

- Bước 2: Phụ huynh học sinh xem kỹ, điền thông tin và gửi “Hồ sơ đăng ký” cho 

BĐH ĐT/CTN .  “Hồ sơ đăng ký” gồm:  

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). 

(ghi rõ họ tên, năm sinh phía sau ảnh) 

❖ Phụ huynh gửi hồ sơ về Ban điều hành ĐT/CTN: trước ngày 09/5/2021. 

 

- Bước 3: Ban điều hành ĐT/CTN kiểm tra hồ sơ, tổng hợp thông tin và điền vào file 

excel:  “Danh sách quản lý học sinh đăng ký khóa hè của Đạo Tràng ”. 

o Đối với Hồ sơ không hợp lệ thì BĐH chủ động liên hệ trực tiếp qua điện thoại 

cho phụ huynh biết sớm. 

o Số lượng học sinh đăng ký của mỗi ĐT/CTN sẽ do Tổng Đạo Tràng (TĐT) 

thông báo cụ thể sau. 

o Sau khi Ban điều hành Đạo Tràng kiểm tra xong sẽ gửi trả “Hồ sơ đăng ký” cho 

phụ huynh mang theo về chùa khi dẫn học sinh nhập học. 

o Trường hợp BĐH đại diện Phụ huynh dẫn học sinh về Chùa thì giữ lại “Hồ sơ 

đăng ký”. 

 

- Bước 4: BĐH ĐT/CTN gửi Email Danh sách (ở bước 3) về cho Tổng Đạo Tràng 

và Chùa kiểm duyệt. 

 xin gửi đồng thời về cả hai địa chỉ email:   

➢ Email 01:  tktongdaotrangpq2020@gmail.com 

➢ Email 02:  vanphongthientonphatquang@gmail.com 

❖ Ban điều hành ĐT/CTN gửi Danh sách về TĐT: trước ngày 15/5/2021. 

 

- Bước 5: Tổng Đạo Tràng sẽ kiểm tra và phản hồi trả hồ sơ không hợp lệ đến từng 

ĐT/CTN  

❖ Thời gian: trước ngày 22/5/2021. 

 

- Bước 6: Ban thư ký văn phòng Chùa tổng hợp danh sách và phân chánh  

❖ Thời gian: trước ngày 31/5/2021. 
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B. Vận động ủng hộ tài chính và vật chất cho khoá học hè:  

- Ủng hộ tài chính: tùy vào tấm lòng hảo tâm của Quý Phật tử gần xa. 

o Liên hệ: gửi vào tài khoản của Sư Phụ Trụ Trì Chùa Thiền Tôn Phật Quang.  

 

- Ủng hộ về vật chất (lương thực, thực phẩm hoặc các vật dụng khác): xin vui lòng liên 

hệ trước với quý Thầy, Cô phụ trách để được hướng dẫn, tư vấn cho phù hợp nhu cầu 

thực tế khóa hè. 

o Liên hệ Sư Cô Thành Tiến – 0966.632.196  

C. Điện thoại liên hệ giải đáp thông tin: 

➢ Tổng Đạo Tràng Phật Quang: 

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

Email: tktongdaotrangpq2020@gmail.com. 

➢ Văn phòng Chùa:     0966.919.849 - 0969.989.396 

 

Kính mong Quý Đạo Tràng/Chúng Thanh Niên quan tâm, hợp tác để khoá học hè 

năm 2021 được diễn ra thành công tốt đẹp!  

 Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

                                                           BAN TỔ CHỨC 
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