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Khánh Anh
Bҧn tin ngҳn sӕ 5 vӅ Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu KǤ thӭ 23 - 2011
tҥi Wieselburg – Áo Quӕc
Nam Mô B͝n S˱ Thích Ca Mâu Ni Ph̵t
Kính bҥch chѭ Tôn Ĉӭc,
Kính thѭa chѭ Phұt tӱ xa gҫn.
ChӍ còn 3 tuҫn nӳa là tӟi ngày Khai giҧng Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu kǤ thӭ 23. Cho nên Bҧn tin
ngҳn sӕ 5 này, coi nhѭ tәng kӃt nhӳng gì mà tҩt cҧ chѭ Tôn Ĉӭc và bà con Phұt tӱ xa gҫn ÿã vұn ÿӝng tӯ bҩy
lâu nay dành cho khóa hӑc.
Trѭӟc hӃt là sӕ hӑc viên tham dӵ. Qua bҧn tin ngҳn sӕ 4 (ngày 01/06/11) theo danh sách ÿã ghi ÿi bҵng
máy bay và xe ca tӯ các nѫi xa ÿӃn Áo nhѭ vùng Bҳc Âu và các nѭӟc Anh, Pháp, BӍ, Hòa Lan… Tәng kӃt
danh sách nói trên, tính ÿӃn ngày 01/06/11 là khoҧng 480 hӑc viên. Qua ÿӃn ÿҫu tháng 7/2011, danh sách ghi
thêm vѭӧt quá 500, vào khoҧng 550. HiӋn tҥi bà con hӑc viên Phұt tӱ ӣ nѭӟc Ĉӭc vүn còn là 1 ҭn sӕ lӟn. Bӣi
lӁ ӣ gҫn, nên không phҧi ghi danh ÿi máy bay. Chính vì thӃ mà không ÿѭӧc biӃt con sӕ hӑc viên ÿi dӵ mӝt
cách chính xác. Theo Hoà Thѭӧng Phѭѫng Trѭӧng Chùa Viên Giác, hӑc viên cӫa nѭӟc Ĉӭc năm nay, thҫy
phӓng ÿoán khoҧng chӯng 200. NӃu trӯ hao con sӕ này có gia giҧm chút ÿӍnh (ch˱a k͋ ch˱ Tăng Ni và Gia
Ĉình Ph̵t T͵) thì tәng sӕ hӑc viên Khóa thӭ 23 này có thӇ tӯ 600 ÿӃn 700.
Ĉó là con sӕ ѭӟc tính trѭӟc ÿӇ cho các Ban Trai Soҥn có thì giӡ chuҭn bӏ thӭc ăn, Ban Phòng Ӕc chuҭn bӏ
giѭӡng ngӫ, ÿӗ nҵm và Ban Vұn ChuyӇn chuҭn bӏ phѭѫng tiӋn tiӃp ÿón hӑc viên tӯ phѭѫng xa ÿӃn bҵng máy
bay hҥ cánh xuӕng phi trѭӡng Vienna và Linz (Áo). Riêng Ban Vұn ChuyӇn cҫn biӃt rõ thêm là sӕ hӑc viên
xuӕng 2 phi trѭӡng nói trên vào khoҧng 400 ngѭӡi trong 5 ngày 19,20,21,22 và 23/07/11.
Ngày 19/07/11 xuӕng phi trѭӡng Vienna : 26 ngѭӡi (phái ÿoàn ÿ͇n tͳ Tam B̫o T - Moss - Na Uy)
Ngày 20/07/11 xuӕng phi trѭӡng Vienna : 101 ngѭӡi (phái ÿoàn ÿ͇n tͳ Ĉͱc - Pháp - Na Uy…)
Ngày 21/07/11 xuӕng phi trѭӡng Vienna : 167 ngѭӡi ((phái ÿoàn ÿ͇n tͳ Úc - Thͭy Ĉi͋n - Thͭy Sƭ - Pháp Ĉan M̩ch - B͑ - Ĉͱc - Na Uy - MͿ…)
Ngày 22/07/11 xuӕng phi trѭӡng Vienna : 12 ngѭӡi (phái ÿoàn ÿ͇n tͳ Thͭy Sƭ)
Ngày 22/07/11 xuӕng phi trѭӡng Linz : 14 ngѭӡi (phái ÿoàn ÿ͇n tͳ London - Anh qu͙c)
Ngày 23/07/11 xuӕng phi trѭӡng Vienna : 3 ngѭӡi (phái ÿoàn ÿ͇n tͳ Pháp - Anh)
(danh sách các chuy͇n bay và giͥ ÿáp xu͙ng ÿã có gͧi riêng cho Ban V̵n Chuy͋n)
Hӑc viên xuӕng phi trѭӡng Linz (Áo) ít hѫn, chӍ có phái ÿoàn ÿi tӯ Anh quӕc, hay nói rõ hѫn, hӑc viên
nào ÿi ÿӃn Áo bҵng hãng bay Ryanair. Và tiӃp ÿón các phái ÿoàn này ÿã có Ban Vұn ChuyӇn và Ban TiӃp
tân ӣ vùng Linz ÿãm trách. (Ĉ͇n giͥ này, danh sách các phái ÿoàn xu͙ng phi tr˱ͥng Linz ch˱a gͧi v͉ ÿ̯y
ÿͯ. Nh˱ng ch̷c không quá s͙ 100)
Mӝt lҫn chót xin nhҳc phái ÿoàn hay hӑc viên nào ÿi ÿӃn Khóa Hӑc bҵng máy bay mà chѭa có ngѭӡi ÿón,
xin liên lҥc vӅ chùa Khánh Anh gҩp, cho biӃt ngày giӡ và chuyӃn bay ÿӃn Vienna hay Linz, ÿӇ Ban Vұn
ChuyӇn sҳp xӃp chѭѫng trình tiӃp ÿón ÿѭӧc dӉ dàng. CǊng xin nói thêm, có mӝt vài phái ÿoàn ÿӃn bҵng máy
bay trѭӟc ngày khai giҧng 22/07 và vӅ hoһc trѭӟc hay sau ngày bӃ giҧng 31/07 cǊng ÿã thông báo cho
Ban Tә Chӭc và ÿã ÿѭӧc sҳp xӃp phѭѫng tiӋn ÿón cǊng nhѭ ÿѭa theo chѭѫng trình cӫa quý vӏ. Vұy hiӋn nay
nӃu còn có phái ÿoàn hay hӑc viên nào nҵm trong trѭӡng hӧp ÿһc biӋt này, cǊng xin liên lҥc trѭӟc vӟi Ban Tә
Chӭc ÿӇ tiӋn viӋc sҳp xӃp. NӃu quý vӏ ÿi ÿӃn khóa hӑc bҵng xe lӱa, nên lҩy vé xuӕng ga Wieselburg, gҫn
bên cҥnh, ÿi bӝ 3 phút. Không nên xuӕng ga Wien HBF (tͱc Vienna).

Tin giӡ chót : Mӝt vài phұt tӱ cho biӃt trên Internet giӡ này, còn thҩy giá vé máy bay khӭ hӗi tӯ
Dusseldorf và Hamburg (Ĉͱc) ÿi ÿӃn Vienna trong thӡi gian Khóa tu hӑc 23 vүn còn ÿӇ là 99¼. Xin báo ÿӇ
quý bà con phұt tӱ nào muӕn ÿi, nên nhanh tay, kҿo trӇ. Mӝt viӋc nӳa xin báo tin khҭn : Xe ca cӫa Thѭӧng
Tӑa Thích Quҧng HiӅn ÿi tӯ chùa Trí Thӫ (Thͭy Sƭ) còn chә trӕng. Xin mӡi bà con phұt tӱ ӣ Thөy Sƭ liên lҥc
ngay ÿӇ ghi tên.
Vӟi lӡi kêu gӑi ӫng hӝ “M͟i Ng˱ͥi 1 Bao G̩o” cho Khóa Tu Hӑc 23, thì kӃt quҧ ÿӃn giӡ này cho thҩy
con sӕ ÿã lên ÿӃn 355 bao gҥo.
Vұy kính trình lên chѭ Tôn Ĉӭc liӇu tri và bà con phұt tӱ xa gҫn ÿѭӧc biӃt ÿӇ vui mӯng và cҫu nguyӋn cә
võ thêm.
Riêng bà con phұt tӱ ӣ Ĉӭc, nhѭ lӡi phӓng ÿoán cӫa Hòa Thѭӧng Phѭѫng Trѭӧng Chùa Viên Giác
(Hannover) là 200. Thҫy nói nhѭ vұy là dӵa theo thông lӋ hàng năm và ÿây là con sӕ trung bình cӫa Ĉӭc
quӕc. Vұy thêm vào ÿó Ban ĈiӅu Hành Khóa Hӑc Âu Châu xin tiӃp lӡi, kêu gӑi chѭ Tăng Ni các chùa, các
chi Hӝi, các Gia Ĉình Phұt Tӱ ViӋt Nam tҥi Ĉӭc quӕc, hӃt lòng hӛ trӧ vұn ÿӝng cho hӑc viên tham dӵ Khóa
Hӑc Âu Châu nhѭ nhӳng năm vӅ trѭӟc. Chҷng nhӳng thӃ, mà năm nay còn phҧi tiӃp tay vào các ban làm viӋc
nhѭ Trai Soҥn hay Vұn ChuyӇn. Bӣi lӁ Ĉӭc và Áo gҫn nhau và cǊng cùng 1 hӋ thӕng văn hóa, sinh hoҥt,
ngôn ngӳ giӕng nhau. Mà trong hiӋn tҥi, Áo rҩt thiӃu nhiӅu vӅ nhân sӵ. Do ÿó rҩt cҫn ÿӃn sӵ tiӃp tay cӭu
viӋn tӯ Ĉӭc quӕc. (N͇u có h͕c viên nào r͝i r̫nh, có b̹ng lái xe, có kh̫ năng làm vi͏c tay chân và ÿ͇n khóa
h͕c sͣm tͳ ngày 18 hay 19/07, r̭t ÿ˱ͫc hoan nghinh. Xin liên l̩c v͉ chùa Khánh Anh g̭p).
VӅ nѭӟc Áo, là nѭӟc ÿӭng tә chӭc. Cho nên tҩt cҧ nhân sӵ hiӋn có ÿӅu ÿӝng viên hӃt vào các khâu làm
viêc cho khoá hӑc nhѭ trai soҥn, vұn chuyӇn, tiӃp tân, trҫn thiӃt... Nhѭng có mӝt ÿiӅu quan trӑng là chѭa
thҩy quý vӏ ghi tên vào danh sách hӑc viên. Kinh nghiӋm các năm vӅ trѭӟc : mһc dҫu bà con tham gia vào
các công tác cӫa Ban Tә Chӭc ÿӏa phѭѫng, nhѭng quý phұt tӱ vүn ghi danh vào các lӟp hӑc. Hoһc bҳt ÿҫu tӯ
Cҩp 1 (lͣp 1A cho lͣp tr̓ hay lͣp 1B cho ng˱ͥi lͣn). Hoһc ghi vào Cҩp 2 dành cho nhӳng vӏ ÿã có hӑc qua
các khóa trѭӟc hay ÿã có mӝt trình ÿӝ cѫ bҧn Phұt Pháp phә thông. Chính nhӡ cѫ hӝi quý báu này mà tҩt cҧ
bà con Phұt tӱ ӣ Áo bҩt luұn mӟi hay cǊ ÿӅu có thӇ ghi tên tham dӵ vào các lӟp giáo lý.
Giӡ nào bұn vì công tác có thӇ vҳng mһt, nhѭng nhӳng giӡ khác, thì cӕ gҳng tham dӵ. Ngoài giӡ giáo lý
còn có thӇ tham dӵ vào các giӡ thӵc tұp nghi lӉ. Và mӝt khi khóa tu hӑc qua rӗi, quý ÿҥo hӳu sӁ biӃt cѫ
bҧn vӅ nghi lӉ ÿӇ thӵc hành cho cá nhân mình hay tҥi cѫ sӣ cӫa ÿӏa phѭѫng. ViӋc ghi danh vào các lӟp hӑc do
cá nhân các phұt tӱ tҥi Áo ghi vào tӡ “phi͇u ghi danh” ÿã có sҹn, rӗi gӣi vӅ chùa Khánh Anh hoһc bҵng lӕi
e-mail khanhanh@free.fr hay thichquangdao@khanhanh.fr cho nhanh. Hay có thӇ nҥp ӣ văn phòng sӁ
ÿһt tҥi Khóa Hӑc tӯ ngày 21/07/11. Vì hӑc viên tҥi Áo có thӇ tham dӵ ban ngày, tӕi vӅ nhà nghӍ. Hӑc lӕi này
gӑi là “d thính” nên hӑc phí chӍ ÿóng phân nӱa mà thôi.
CǊng xin nói thêm, sau khi Bҧn tin sӕ 4 gӣi ÿi có mӝt sӕ hӑc viên mӟi ghi tên tӯ các nѭӟc Hung Gia Lӧi,
TiӋp Khҳc và ÿһc biӋt có ÿӃn 6 hay 7 phұt tӱ ViӋt tӯ nѭӟc Nga xa xuôi ghi danh xin tham dӵ Khóa Hӑc
Phұt Pháp KǤ 23 này. Thұt ÿáng hoan nghinh và chào mӯng.
Cuӕi cùng là nѭӟc Pháp. Hӑc viên ӣ các ÿӏa phѭѫng nhѭ Marseille, Toulouse, Avignon, Strasbourg,
Nantes… ÿi bҵng máy bay ÿã có báo trѭӟc vӅ chùa Khánh Anh, xin quý vӏ cӭ ÿi tӯ phi trѭӡng cӫa ÿӏa
phѭѫng mình ӣ ÿӃn thҷng phi trѭӡng Vienna cӫa Áo. Có ban tiӃp tân và vұn chuyӇn ÿӃn rѭӟc, ÿѭa vӅ ÿӏa
ÿiӇm Khóa Hӑc. Các phái ÿoàn ÿi bҵng xe ca hay xe nhà nhѭ Lyon hay Strasbourg, cǊng vұy : theo ÿѭӡng bӝ
(xa l͡) tӯ ÿӏa phѭѫng cӫa mình ÿӃn thҷng ÿӏa ÿiӇm Khóa Hӑc ӣ Wieseburg (Áo) có thӇ dùng GPS hѭӟng dүn.
Riêng phái ÿoàn ÿi tӯ Paris bҵng máy bay có vài ÿiӅu chú ý : Có 3 groupes, mӛi groupe 30 ngѭӡi, tҩt cҧ
là 90 hӑc viên. Nhѭng groupe 1 ÿi vào ngày 21/07/11, lúc 8 giӡ 45 sáng, phi trѭӡng Charles de Gaulle
Terminal 3 quҫy check in cӫa hãng Nicky Fly. Groupe 2 và 3 (60 ng˱ͥi) lҥi ÿi sӟm hѫn tӭc ngày
20/07/11 lúc 8 giӡ 45 sáng các chi tiӃt khác giӕng nhѭ groupe 1 ghi trên ÿây. Mӑi ngѭӡi phҧi có mһt 2 giӡ
trѭӟc khi cҩt cánh và hành lý ÿѭӧc gӣi theo máy bay là 20 kg cho mӛi ngѭӡi (trͳ hành lý xách tay 8 kg). Mӛi
kiӋn hành lý gӣi hay xách tay nên ÿӅ rӓ hӑ tên và ÿӏa chӍ cӫa cá nhân. Vұy tҩt cҧ quý vӏ hӑc viên ghi danh
ÿi tӯ Paris, ӣ trong 3 groupes trên, nên xem kӻ mình ӣ trong nhóm nào và ÿi vào ngày nào. NӃu có phѭѫng
tiӋn và ӣ gҫn nên ÿi thҷng ÿӃn phi trѭӡng Charles de Gaulle Terminal 3 theo giӡ giҩc và ÿӏa ÿiӇm ÿã nói trên.
Giҩy tӡ mang theo là Passport hay Carte d’Identité còn hiӋu lӵc. Vé máy bay ÿi theo groupe không có vé
riêng, khi check in sӁ có trѭӣng nhóm ÿӭng ra ÿҧm trách. Vì thӃ, bà con hӑc viên cӕ gҳng ÿӃn sӟm ÿӇ
làm check in 1 lҫn cho tiӋn.
Ngoài 3 nhóm trên, sau khi khóa sә, lҥi có 1 sӕ xin ghi danh vào giӡ chót (vì bà con ph̫i c͙ g̷ng s̭p x͇p
công vi͏c…). Vì giá máy bay tăng cao, do ÿó nhà chùa phҧi thuê thêm 1 chiӃc xe ca ÿi tӯ chùa Khánh Anh

ÿӃn Khóa Hӑc. Khӣi hành lúc 6 giӡ sáng ngày 20/07/11 ÿӃn Khóa Hӑc vào khoҧng 21 giӡ cùng ngày. Giá
xe ca mӛi ngѭӡi khӭ hӗi là 130¼. Vұy ngay sau khi nhұn bҧn tin ngҳn sӕ 5 này, quý ÿҥo hӳu nào lâu nay chӡ
ÿӧi xe ca (vì ÿi máy bay khó khăn di chuy͋n lên xu͙ng), quý ÿҥo hӳu không mua ÿѭӧc vé máy bay (vì giá
tăng cao) và các anh chӏ em hӑc sinh, sinh viên và Gia Ĉình Phұt Tӱ (có th͋ bͣt giá còn 110¼) và chѭ Tăng
Ni (mi͋n phí xe ca) xin liên lҥc vӅ chùa Khánh Anh ghi tên gҩp. Giҩy tӡ mang theo là Passport hay Carte de
Séjour còn hiӋu lӵc. Nhӟ mang theo túi ngӫ, ÿӗ dùng cá nhân, áo tràng (+ Y B͛ Tát) và bӝ ÿӗ vҥt hò...
Riêng trong phҥm vi Âu Châu, Ban Tә Chӭc xin thành tâm cung thӍnh chѭ Tôn Ĉӭc Trѭӣng Lão
quang lâm, dӵ lӉ Khai Giҧng sáng thӭ sáu ngày 22/07/11 và tham dӵ Khóa Hӑp thѭӡng niên cӫa Giáo
Hӝi vào tӕi thӭ bҧy ngày 23/07. Sӵ hiӋn diӋn cӫa chѭ Tôn Ĉӭc trong dӏp này là mӝt khích lӋ tinh thҫn lӟn
lao cho toàn thӇ Tăng Ni và hӑc viên Phұt Tӱ vì cҧm nhұn ÿѭӧc sӵ nâng ÿӥ dìu dҳt cao quý nhҩt cӫa các bұc
Trѭӣng thѭӧng.
Vӟi tҩt cҧ chѭ Tăng Ni ViӋt Nam ÿang hành hoҥt tҥi Âu Châu, Ban Tә Chӭc xin kính cung thӍnh toàn thӇ
quý vӏ tham gia vào viӋc giҧng huҩn hay hѭӟng dүn ÿôn ÿӕc mӑi sinh hoҥt cӫa hӑc viên trong khóa tu hӑc,
nhҩt là các khóa lӉ hàng ngày và “M͡t Ngày Ni͏m Ph̵t” vào cuӕi khóa. BiӃt rҵng lúc này vào thӡi ÿiӇm an
cѭ tҥi các ÿҥo tràng ÿӏa phѭѫng, nhѭng 10 ngày tu hӑc tҥi Khóa Phұt Pháp Âu Châu mӛi năm cǊng coi nhѭ
10 ngày ÿѭӧc phép xuҩt chúng ÿӇ “an c˱ ÿ̿c bi͏t”. Ngoài ra tҥi Khóa Phұt Pháp Âu Châu, năm nào cǊng có
lӟp hӑc cho Tăng Ni (c̭p 3) vӅ Giӟi Luұt (Sa Di, Sa Di Ni). Và các giӡ hӝi thҧo cho lӟp TǤ Kheo, TǤ Kheo
Ni vӅ Giҧng Sѭ và Trө Trì tҥi các tӵ viӋn.
Vұy kính mong chѭ Tăng Ni ViӋt Nam tham dӵ ÿông ÿҧo. Mӑi chi phí tҥi Khóa Hӑc ÿӅu ÿѭӧc Ban Tә
Chӭc cúng dѭӡng. Ĉӗng thӡi cǊng xin kính trình lên chѭ Tôn Ĉӭc giҧng huҩn ÿӇ chuҭn bӏ các ÿӅ tài ÿһc biӋt
cho ngѭӡi xuҩt gia trong Khóa Tu Hӑc 10 ngày năm nay.
Mһt khác, tӯ vài năm nay, mӝt sӕ Tăng Ni xuҩt gia và trѭӣng thành tҥi nѭӟc ngoài, nhҩt là Âu châu ÿã
ÿӭng ra phө trách các lӟp giáo lý và sinh hoҥt cho thành phҫn Hӑc Viên trҿ cǊng lӟn lên ӣ hҧi ngoҥi.
ViӋc thí ngiӋm này cho thҩy kӃt quҧ tѭѫng ÿӕi khҧ quan. Bӡi vұy năm nay Ban ĈiӅu Hành Khóa Tu Hӑc Âu
Châu xin lên tiӃng tiӃp tөc kêu gӑi chѭ Tăng Ni ViӋt Nam trong thành phҫn nói trên nên kӃt hӧp thêm ÿӇ kiӋn
toàn thành mӝt ban giҧng huҩn ÿһc biӋt cho lӟp 1A cǊng nhѭ hѭӟng dүn các sinh hoҥt khác cӫa giӟi trҿ tҥi
Khóa Tu Hӑc KǤ 23 này. Công ÿӭc vô lѭӧng.
Còn mӝt mөc nӳa không thӇ không nói ÿӃn. Ĉó là “Ĉ̩i H͕c Oanh VǊ” mà Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu
Châu năm nào cǊng có. Và năm vӯa qua, Khóa 22 ӣ Ĉӭc, “Ĉ̩i H͕c” này ÿã là mӝt ÿiӇm son rӵc rӥ vӟi gҫn
“100 sinh viên” thiӃu nhi và mӝt Ban ĈiӅu Hành hùng hұu trên 10 anh chӏ Huynh trѭӣng có mӝt bӅ dày kinh
nghiӋm ÿáng kӇ. Năm nay thӃ nào ? Chҳc chҳn các bұc phө huynh hӑc viên không còn ngҫn ngҥi sӧ mình
“ham h͕c” hay “ham công qu̫” mà bӓ con, không ai chăm sóc. Quý vӏ yên tâm. Chѭѫng Trình “Ĉ̩i H͕c
Oanh VǊ” mӣ ra song song vӟi khóa giáo lý cho ngѭӡi lӟn, nhҵm ÿáp ӭng nhu cҫu này.
Năm nay danh sách Huynh trѭӣng ÿһc biӋt ÿãm trách “Ĉ̩i H͕c” nәi tiӃng này chѭa thҩy Ban Hѭӟng Dүn
Gia Ĉình Phұt Tӱ ViӋt Nam Âu Châu gӣi vӅ. Nhѭng chҳc chҳn là không thӇ thiӃu ÿѭӧc. Vҧ lҥi, trong Khuôn
Khә Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu KǤ 23 này, còn có 1 chѭѫng trình “Tr̩i H͕p B̩n Huy͉n Quang 2”
cӫa Ban Hѭӟng Dүn Âu Châu tә chӭc ÿӇ kӹ niӋm 20 năm thành lұp. Có lӁ vì bұn “ÿ̩i s” mà quên “Ĉ̩i
H͕c” rӗi chăng ? Mong anh chӏ em Ban Hѭӟng Dүn Âu Châu kӃt hӧp khéo léo, phân nhiӋm rõ ràng ÿӇ cho
các chѭѫng trình “sinh ho̩t tr̓” ÿӅu ÿѭӧc “thu̵n duyên trôi ch̫y”. Và nhѭ thӃ Khóa Hӑc Phұt Pháp Âu
Châu KǤ 23 kǤ này mӟi ÿҫy ÿӫ màu sҳc.
NguyӋn cҫu Tam Bҧo chӭng minh, Long Thiên Thánh chúng ÿӝ trì cho tҩt cҧ, trên chѭ Tôn Ĉӭc Tăng Ni
pháp thӇ khinh an, tuӋ ÿăng thѭӡng chiӃu và toàn thӇ nam nӳ Phұt tӱ hӑc viên an vui, tinh tҩn, vѭӧt mӑi
chѭӟng duyên ÿӇ hoàn thành sӭ mҥng hoҵng pháp lӧi sanh trong mӝt hoàn cҧnh ta bà ngǊ trѭӧc ác thӃ này.
Hҽn gһp nhau vào ngày Khai Giҧng 22/07/2011 và Bҧn Tin sӕ 6 sӁ ÿӃn vӟi quý vӏ sau khi Khóa Tu Hӑc
kӃt thúc.
Bagneux, ngày 01/07/2011
Trѭӣng Ban ĈiӅu Hành Khóa Tu Hӑc Phұt Pháp Âu Châu
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