
  
 

 
 

 THIỀN VIỆN PHỔ MÔN 
15202 Dora Lane • Sugar Land, TX 77498 
281.565.9718 • www.thienvienphomon.org 
 

THIỀN VIỆN SUỐI TỪ 
3903 W. Pipeline Rd. • Euless, TX 76040 
972.861.9728 • www.thienviensuoitu.org 

 

WELCOME TO AWAKE WORLD! 
CHÀO ĐÓN MỌI NGƯỜI ĐẾN THẾ GIỚI GIÁC NGỘ! 

 
HÀNH LÝ CÁC EM CẦN ĐEM THEO  
SỬ DỤNG TRONG TRẠI GIÁC NGỘ 

 
Kính thưa quý phụ huynh, 
 
Dưới đây là danh sách những đồ dùng các em cần mang theo trong 5 ngày Trại Giác 
Ngộ. Để giúp các em thuận tiện sinh hoạt trong thời gian tu học, xin quý phụ huynh đọc 
kỹ danh sách hành lý và chuẩn bị đầy đủ cho các em.  Xin quý vị vui lòng sắp xếp đồ 
dùng của các em thật gọn gàng và ngăn nắp nhằm tiết kiệm không gian.  
 
Những đồ dùng cần mang theo: 

 Túi ngủ* 
 Gối* 
 Mền* 
 Khăn tắm cỡ nhỏ 
 Chuẩn bị 1 bao ziploc ghi tên các em, bao gồm:  Bàn chải đánh răng, kem đánh 
răng, chỉ nha khoa (floss), lược chải tóc 

 Đồ lót, tất vớ, áo khoát, áo quần đủ dùng trong 5 ngày  
 Bao đựng quần áo dơ 
 Kem chống nắng 
 Thuốc chống muỗi  
 Mũ/nón 
 Bình nước uống (xin ghi tên)  
 Một đôi dép  
 Giày thể thao để tập thể dục 
 Một quần tây đen (hoặc màu tối) để mặc cùng với áo thun đồng phục trong buổi 
Thiền Trà - Tổng Kết Cuối Khóa. Xin liên lạc Ban Tổ chức để thỉnh áo thun đồng 
phục cho các em nếu chưa có. 

*Chúng tôi sẽ cung cấp Túi ngủ, Mền, Gối cho các em ở các tiểu bang khác về tu học. 
Xin vui lòng ghi tên các em trên đồ dùng cá nhân để tránh nhầm lẫn. 
 

Chúng tôi xin cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo của quý phụ huynh dành cho các em. Chúng 
tôi rất vui và sẵn sàng cùng với các em trải nghiệm 5 ngày tuyệt vời trên hành trình 
khám phá Thế Giới Giác Ngộ. 


