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NỘI LỆ 
 

1. Đi sinh hoạt đúng giờ, nghỉ sinh hoạt phải báo với Đoàn Trưởng.   

2. Mặc đồng phục chỉnh tề sạch sẽ (mang Huy hiệu Hoa Sen và bản tên đơn vị) và giữ 
tóc ngắn gọn. 

3. Hằng tuần khi đi sinh hoạt phải mang theo những học cụ cần thiết (ba lô, giấy, viết, 
sách, vở, ...)  

4. Không được nói hoặc viết những lời thiếu văn hoá hoặc ấu đả nhau.  

5. Không được xả rác trong khuôn viên chùa, khu vực sinh hoạt hoặc trong các lớp học.  

6. Trong giờ học không được ăn, uống và nói chuyện riêng.  

7. Không được mang theo đồ chơi điện tử, vật dụng nguy hiểm hoặc những chất độc 
hại vào Chùa hoặc khu vực sinh hoat.   

8. Chưa có phép của huynh trưởng không được rời khỏi khu vực sinh hoạt. (Phụ huynh 
cần rước các em về sớm phải vào Đoàn quán ký tên). 

9. Không được nghỉ hoặc về sớm quá 3 lần trong tháng (ngoại trừ trường hợp đặc biệt)   

10. Phải biết kính trọng và vâng lời cha mẹ, huynh trưởng và thầy cô giáo.  

11. Hòa thuận với anh chị em và bạn đoàn. 

Những đoàn sinh nào không theo đúng một trong những điều lệ trên, chúng tôi sẽ áp 
dụng một trong ba điều dưới đây:  

1. Nhắc nhở, cảnh cáo và gọi phụ huynh đến chở về.  
2. Tạm đình chỉ sinh hoạt có thời hạn. 
3. Đình chỉ sinh hoạt vĩnh viễn.  

Tôi tên _________________________________________________, Phụ Huynh em 

________________________________________________ chấp thuận những nội lệ trên. 
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Gia nhập ngày 

______________ 

Số Danh Bộ: 

GĐ   _________ 

BHD _________ 

 
 
 

 
 
 
 

Hình Ảnh 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sách: ____ ($10) 

Đồng Phục:  

_____ ($25) 

Nguyệt Liễm:  

___ ($150/6 tháng) 

Đơn Xin Gia Nhập Gia Đình Phật Tử 
Kính gửi Đạo-Hữu Gia Trưởng 
Gia-Đình Phật-Tử Chánh Hòa 

 
Phụ Huynh tên là (Guardian’s Name):__________________________________________________ 
Địa chỉ (Current address): ___________________________________________________________ 

    TP (City):________________________________________ZIP: _____________ 
Điện Thoại (Phone Number):  ______________________________________________ 
Email: _________________________________________________________________ 
 
Sau khi hiểu rõ và tán thành mục đích của Gia-Đình Phật-Tử, xin Đạo Hữu hoan hỷ cho con em chúng 
tôi được gia nhập Gia-Đình Phật-Tử Chánh Hòa. 
 
(After understanding and agreeing to the purpose of the Vietnamese Buddhist Youth Association, I 
request to have my child become a member of the Chánh Hòa Buddhist Youth Association.) 
 

 

Tên Đoàn Sinh (First Name):________________Họ (Last Name): _____________ M:____________ 

Phái (Gender):  Nam (Male) ☐       Nữ (Female) ☐ 

Ngày sanh (DOB): Ngày (Day):____ Tháng (Month): ____  Năm (Year): ________ 
Pháp Danh (Buddha Name): _____________Quy-y ngày (Date Buddha Name Obtained):___________ 
 

  

Cha (Father’s Name): _______________________________________ Phone: ___________________ 
Mẹ (Mother’s Name): _______________________________________ Phone: ___________________ 
  
Tôi/con em tôi xin tuân theo thể lệ và kỷ luật của Gia-Đình Phật Tử.  Nếu vi phạm mà phải bị khai trừ, 
tôi/con em tôi sẽ không đòi hỏi một điều kiện bồi thường nào cả.  Tôi hiểu rằng GĐPT Chánh Hòa sẽ 
dung mọi cách để tạo một môi trường an toàn cho tôi/con em tôi trong khoảng thời gian sinh họa và 
tôi/con em tôi sẽ không đòi hỏi GĐPT Chánh Hòa hoặc các đoàn viên chịu trách nhiệm trong mọi trường 
hợp thương tích hoặc tai nạn đến tôi/con em tôi. 
 
(I/my child agree to follow the regulations set by the Vietnamese Buddhist Youth Association.  If my child 
violates any regulation that leads to expulsion, I/my child will not ask for compensation.  I understand 
that the Chánh Hòa Buddhist Youth Association will apply every possible means to foster a safe 
environment for my child during the activity time.  I/my child will not ask the Chánh Hòa Buddhist Youth 
Association or its members to be responsible for any injuries or accidents that might happen to my child.)  
 

Ngày (Date): ___________________ 
 

_________________________________________ 
Người làm đơn ký tên (Signature of the applicant) 

 


