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

 
NỘI QUY DÀNH CHO PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM 

 TRONG TRẠI GIÁC NGỘ 
 

Kính thưa quý phụ huynh, 
 

Để đảm bảo cho Trại Giác Ngộ đem đến lợi ích tối đa cho các em, chúng tôi xin quý phụ 
huynh và các em cùng hợp tác tuân theo những nội quy được đưa ra.  
 

NỘI QUY:  

1. Các em không được mang theo các thiết bị điện tử trong thời gian Trại Giác Ngộ 
như điện thoại di động, Ipad, Ipod, máy điện toán, v.v... 

2. Các em không được giữ riêng bất kỳ những loại thuốc nào nếu không trình cho ban tổ 
chức vào ngày đầu tiên trong trại. 

3. Các em không mang theo đồ ăn, nước uống, thức ăn nhẹ từ bên ngoài vào. 
4. Trong trường hợp các em bị bệnh hoặc có chuyện khẩn cấp, chúng tôi sẽ liên lạc với phụ 

huynh đến đón các em. 
5. Nếu các em cần uống thuốc, chúng tôi phải có sự đồng ý của quý phụ huynh. 
6. Phụ huynh và các em phải thông báo cho ban tổ chức nếu cần rời khỏi trại sớm hơn thời 

gian kết thúc trại. 
7. Thiền viện không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu các em tự ý rời khỏi trại nếu không có 

sự đồng ý của ban tổ chức. 
8. Để đảm bảo sự tu học của các em, quý phụ huynh không nên đến thăm các em trong thời 

gian các em đang sinh hoạt. Nếu cần thông tin gì, xin phụ huynh vui lòng gọi Thiền Viện 
281-565-9718 

9. Xin quý phụ huynh đón các em đúng giờ. 
10. Xin quý phụ huynh vui lòng hoàn tất phần đóng trại phí trước thời gian trại bắt đầu. 
11. Xin quý phụ huynh vui lòng mang theo 1 tấm hình mới nhất của con mình để gắn vào 

đơn ghi danh. 

Tôi, ........................................................... là phụ huynh của em ....................................... 
xin cam kết tuân theo những nội quy trên.   
 
Chữ ký ................................................................. 

 

Ngày ........... /............. /............. 


