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ẢNH  

3X4 

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____  

  …….., ngày … tháng … năm 2021 

BẢN ĐĂNG KÝ 

THAM GIA KHÓA SINH HOẠT HÈ TẠI  

CHÙA PHẬT QUANG NĂM 2021 
 

 Kính gửi:  Ban Tổ Chức Khóa Sinh Hoạt Hè  

      Chùa Phật Quang  

 

Chúng tôi bao gồm: 

1. Học sinh: 

Họ và tên: ..................................................... Sinh năm: ....................... Nam/Nữ 

Học sinh lớp:  ......................... Lên lớp: ..............................................................  

Trường: ................................................................................................................  

Địa chỉ trường: ....................................................................................................  

Học lực:  ................................. Hạnh kiểm:  ........................................................  

Đã từng tham gia khóa hè tại chùa Phật Quang các năm: ..................................  

Tình trạng sức khỏe: ..........................................................................................  

Cân nặng:  ............................... Chiều cao:  ..........................................................  

2.  Đại diện Phụ huynh học sinh: 

Họ và tên: ............................................................................................................  

Pháp danh: ...........................................................................................................  

Sinh năm:  ............................................................................................................  

Nghề nghiệp: .......................................................................................................  

Số điện thoại :  .....................................................................................................  

Địa chỉ thường trú: ..............................................................................................  

 .............................................................................................................................  
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3. Đại diện Đạo tràng (Ban điều hành Đạo Tràng/ Chúng Thanh Niên): 

Họ và tên:  .....................................................................................................................  

Pháp danh: ....................................................................................................................  

Chức vụ: ................................................... thuộc Đạo tràng: ........................................  

Số điện thoại: …………………………….Email: .  .....................................................  

Địa chỉ thường trú: ........................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Chúng tôi thấy rằng, khóa sinh hoạt hè tại chùa Phật Quang năm 2021 mở ra là 

một môi trường sinh hoạt hướng thượng cho các em học sinh nhằm trang bị các kiến thức, 

kỹ năng và đặc biệt là đạo đức trong cuộc sống, giúp cho các em hoàn thiện bản thân mình 

tốt hơn để trở thành nhân tố tích cực cho xã hội. Vì vậy, để đảm bảo sự thành thành công 

của khóa hè, chúng tôi xin cam kết với Ban tổ chức khóa hè (BTC) những nội dung sau: 
 

1. Về phía Đạo tràng: 

- Đảm bảo giải thích đầy đủ cho phụ huynh và học sinh biết rõ nội dung chương 

trình khóa hè và các nội dung liên quan. 

- Đảm bảo yêu cầu về học sinh và phụ huynh (được nêu ở Mục 2 và Mục 3). 

- Không nhận học sinh nghiện Game nặng, không nhận học sinh dưới lớp 6 và 

đặc biệt không nhận học sinh là trường hợp cá biệt, đã nghỉ học hoặc sẽ thi lại dù bất kì lý 

do gì. 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tổng Đạo Tràng và Chùa nếu có trường hợp 

bảo lãnh cho học sinh tham gia khóa hè không đạt tiêu chuẩn làm ảnh hưởng đến khóa hè. 

 
 

 2. Về phía phụ huynh học sinh:  

- Tìm hiểu rõ mục đích và ý nghĩa của khóa hè; 

- Tự nguyện cho con em mình tham gia khóa hè; 

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia khóa hè cho con em đúng thời gian quy định; 

Phụ huynh (hoặc người giám hộ, hoặc người bảo lãnh) trực tiếp đưa con em mình 

lên Chùa. 

❖ Thời gian nhận học sinh tại Chùa:  

Thứ 7 ngày 05/6/2021 và chủ nhật ngày 06/6/2021. 

(Sáng: 8h00 – 12h00, Chiều: 13h30 – 16h30) 
 

- Phải đảm bảo cho con em tham gia xuyên suốt và trọn vẹn thời gian khóa hè 

diễn ra, tuyệt đối không được phép tự ý mang con em về giữa chừng; 

- Gia đình tự chuẩn bị cho các em quần áo, vật dụng cá nhân như sau (không cần 

đem mùng mền): 

• Áo tràng (1 cái) 

• Đồng phục khóa hè (2 bộ) 

• Quần áo mặc thường ngày (ít nhất là 4 bộ), phải kín đáo trang nghiêm. 
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• Đồng phục thể dục của trường (2 bộ nếu có). 

• Giày thể dục (1đôi). 

• Áo ấm (1cái), khăn choàng cổ (1cái), nón tai bèo, khăn tắm (2 cái), khăn mặt 

(2 cái). 

 

Tất cả quần áo vật dụng nên thêu hoặc ghi rõ họ tên để khỏi nhầm lẫn, thất lạc. Tuy 

nhiên, quần áo phải kín đáo và cũng phù hợp với sự vận động của các em, không được 

mang quần áo model, áo sát nách, quần đùi… 

- Các tiêu chuẩn sử dụng thực phẩm ăn uống, thuốc men trị bệnh hay các vật dụng 

cá nhân khác đều bình đẳng với nhau. Gia đình học sinh có tặng biếu quà cho con em 

sẽ được phân phát chung cho cả tập thể. 

- Vì khóa hè năm 2021 chỉ diễn ra 4 tuần, vì vậy BTC quy định Phụ huynh 

không lên thăm các em trong 2 tuần đầu tiên vì sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý nhớ 

nhà của các em học sinh nói riêng và đến chất lượng khóa hè nói chung.  

- Thời gian phụ huynh có thể thăm học sinh vào các khoảng thời gian quy định 

như sau: 

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

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

- Nếu có con em theo học khóa hè, quý phụ huynh không được tham gia công quả 

tại chùa trong thời gian khóa hè diễn ra, cũng không gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho 

người khác để được nói chuyện với con em mình trong khóa hè. 

- Không được phép cho học sinh giữ tiền riêng, điện thoại di động hay những vật 

dụng đắt tiền như đồng hồ, đồ trang sức…; ngoài ra, phụ huynh cũng không được mua 

thức ăn riêng, chăn màn nệm gối riêng cho con em của mình. 
 

- Học sinh sẽ được trả về gia đình nếu vi phạm một trong những điều: hút 

thuốc, uống rượu, cờ bạc, chửi thề, nói tục, đánh nhau, xem nghe hoặc cất giữ các 

loại ấn phẩm đồi trụy, tự ý rời khỏi chùa mà không xin phép, có quan hệ tình cảm 

nam nữ trong khóa học … 

- Gia đình học sinh nên lưu giữ các số điện thoại của chùa và cũng để lại địa chỉ 

cụ thể, số điện thoại của gia đình để tiện việc liên lạc với nhau.  

- Vào ngày Bế giảng khóa hè, phụ huynh (hay người giám hộ, người bảo lãnh) 

phải trực tiếp lên chùa đón con em mình về. 

  
 3. Về học sinh:  

- Tham gia khóa học hè trên tinh thần tự nguyện, được sự chấp thuận của cha mẹ 

(hoặc người giám hộ) và được sự giới thiệu Bảo lãnh của người có uy tín (Quý Thầy 

Cô, chúng trưởng Đạo Tràng, chúng phó Đạo Tràng). 

- Nằm trong độ tuổi từ lớp 6 đến lớp 11, phải có học lực khá –giỏi và hạnh kiểm 

tốt (Kèm bản sao sổ liên lạc hoặc bảng điểm, không tẩy xóa, sửa chữa). 

- Mang theo thẻ bảo hiểm y tế bản gốc (nếu có). 

- Phải biết tự giặt quần áo, quét dọn, lau nhà…. 
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- Đảm bảo có sức khỏe tốt để tham gia đầy đủ các hoạt động trong chương trình 

khóa hè, không mắc các bệnh hiểm nghèo, nan y hoặc các bệnh có nguy cơ truyền 

nhiễm. (ung thư, tim mạch, suyễn, viêm gan, lao, HIV, HP…) 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy của khóa sinh hoạt hè.  
 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng nội dung của bản đăng ký. Trường hợp nếu 

có vi phạm, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban Tổ Chức khóa sinh 

hoạt hè năm 2021. 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

 Đại diện  Đại diện  Đại diện        Học sinh  

BTC Khóa hè  Đạo tràng  PHHS 

(ký, ghi rõ họ tên)  (ký, ghi rõ họ tên)  (ký, ghi rõ họ tên)      (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 


