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

ĐƠN GHI DANH 
                       & MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 

 

TRẠI HÈ           TRẠI XUÂN         TRẠI ĐÔNG          LỚP CHỦ NHẬT 
 

Từ ngày …… /…… đến ngày …… /…… /…… 
 
Chương trình được tổ chức tại:         Thiền Viện Phổ Môn          Thiền Viện Suối Từ             
 
Ngày …… tháng …… năm …… 

 
      Tên Họ Phụ Huynh: ……………………………………………………………………. 
 

      Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….. 
 

      E-mail: ………………………………….  Số Điện thoại: ………………………….. 
 

Trong trường hợp khẩn cấp, liên lạc: 
  
              Tên …………………………………... 
  
              Mối quan hệ …………………………...                   Số điện thoại ……………………..... 
 

Thông tin Thiền sinh tham dự khóa tu: 
 

Họ Tên ………………...............…… | Ngày sinh ……….……… Tuổi …… | Giới tính: Nữ / Nam | Size Áo …. 
 

Họ Tên ………………...............…… | Ngày sinh ……….……… Tuổi …… | Giới tính: Nữ / Nam | Size Áo …. 
 

Họ Tên ………………...............…… | Ngày sinh ……….……… Tuổi …… | Giới tính: Nữ / Nam | Size Áo …. 
 

*** Các em sẽ sinh hoạt và ngủ đêm tại       Thiền Viện Phổ Môn        Thiền Viện Suối Từ trong suốt thời gian 
Trại diễn ra. 
 

       Các em có bị dị ứng với loại thực phẩm nào không? Xin viết chi tiết. 
       ………………………………………………………………………………............................. 
  

          ……………………………………………………………………………….............................  

   
 Các em có bất kỳ vấn đề sức khỏe tâm thần, chẳng hạn như trầm cảm, lo lắng hoảng loạn? 
 Xin viết chi tiết. 
       ………………………………………………………………………………............................. 
  

          ……………………………………………………………………………….............................  
 

Xin vui lòng cho biết danh sách thuốc men các em đang uống, nếu có (bao gồm các loại thuốc theo toa bác 
sĩ mà các em dùng hàng ngày và cho những bệnh lý nào). 

Thuốc     Bệnh lý 

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

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

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

  Lệ phí chương trình Lớp Chủ Nhật: $20/buổi học x ...... buổi = $............  
      Lệ phí chương trình Trại: 5 x $50/ngày = $250    
        Thỉnh Áo Thun đồng phục (nếu chưa có): $20  
       Phí xe đưa đón: $40 mỗi chuyến (dành cho Thiền Sinh Houston & Dallas) 

                Từ Thiền Viện Phổ Môn đến Thiền Viện Suối Từ:    Chuyến đi         Chuyến về          Cả 2 chuyến 
                           Từ Thiền Viện Suối Từ đến Thiền Viện Phổ Môn:    Chuyến đi         Chuyến về          Cả 2 chuyến 

     Tổng phí đưa đón: $............  

       Phương tiện đưa đón dành cho Thiền Sinh ngoài tiểu bang hoặc ngoài nước:   
               Từ sân bay .......................... đến Thiền Viện | Số Chuyến bay ...............  |  Thời gian đón: ............... 
          Từ Thiền Viện ra sân bay ............................  | Hãng máy bay ................  |  Thời gian rời: ................ 
     Tổng phí đưa đón: $............ 
      
Tổng tất cả chi phí: $............ 

 
 *Cách thanh toán:  

Thiền Viện Phổ Môn 
          Tiền mặt................            | Check number....................              | Zelle..................                         | Paypal................... 

                                                        gửi về 15202 Dora lane,                                  udmc2001@yahoo.com                            vào www.thienvienphomon.org 
                                                        Sugar Land, TX 77498                                     281-565-9718                                           chọn Cúng dường 

Thiền Viện Suối Từ 
         Tiền mặt................            | Check number....................              | Zelle..................                          

                                                        gửi về 3903 W. Pipeline Rd,                            suoitu2013@yahoo.com                             
                                                       Euless, 76040                                                    972-861-9728                                              

 
Tôi, ............................................. xin cam đoan sẽ không bắt buộc Ban Tổ Chức Khóa Tu của Thiền Viện Phổ 
Môn và Thiền Viện Suối Từ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích do tai nạn, thương tích cá nhân, tử vong 
hoặc bệnh tật xảy ra đối với con chúng tôi trong thời gian tham gia tu học tại 3 địa điểm dưới đây, cũng như 
trong quá trình chuyên chở các em qua lại giữa 3 địa điểm:   

Địa điểm 1: 2619 Charles Lane, Sugar Land TX 77498 
Địa điểm 2: 15202 Dora Lane, Sugar Land, TX 77498 
Địa điểm 3: 3903 W.Pipeline Rd, Euless, TX 76040 

Tôi hoan hỷ cho phép Thiền Viện Phổ Môn và Thiền Viện Suối Từ được sử dụng những hình ảnh và video khi 
con chúng tôi tham gia vào các sinh hoạt được tổ chức tại Thiền Viện Phổ Môn và Thiền Viện Suối Từ.  Chúng 
tôi cũng luôn tôn trọng và tuân theo tất cả nội quy và sẵn sàng làm theo những hướng dẫn của Ban Tổ Chức, 
đồng thời chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những thương tích cá nhân cũng như chịu trách nhiệm cho sự mất mát 
hoặc thiệt hại trong lúc sử dụng thiết bị hoặc cơ sở của Thiền viện. 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________________________________________ 
 
Lưu ý: 
 
* Nếu các em không thể tham dự khóa tu hoặc lớp học, lệ phí này sẽ được dùng cho khóa tu kế tiếp trong vòng 
6 tháng, sau thời hạn này, lệ phí sẽ được chuyển vào quỹ cúng dường kết duyên Giác Ngộ để tạo thêm công đức 
cho các em.  
                          
* Nếu các em không tham gia trọn khóa tu hoặc lớp học, lệ phí còn lại sẽ được đưa vào quỹ cúng dường kết 
duyên Giác Ngộ để tạo thêm công đức cho các em. 


