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PHIӂU GHI DANH - LҰP HӖ SѪ
• Ð͋ Ban Văn Phòng d͍ dàng làm vi͏c, xin MӚI HӐC VIÊN
ĈIӄN 1 PHIӂU GHI DANH. N͇u gia ÿình nhiӅu ngѭӡi ghi danh
thì cǊng xin ÿiӅn nhiӅu phiӃu chӭ không ÿiӅn chung trong 1 phiӃu.
• NӃu ghi danh theo tiêu chuҭn GĈPT thì xin ghi danh qua ÿѫn
vӏ GĈPT cӫa mình ÿang sinh hoҥt.


Hӑ và tên (xin ÿiӅn ÿӫ hӑ, chӳ lót, tên) :

Nӳ : 
Nam : 

Pháp danh :

Xin ghi danh lӟp:

Ngày, tháng,
năm sanh :

Oanh VǊ : 

1a : 

1b : 

2:

3 (ChӍ dành cho tu sƭ ) : 

Ĉã tham dӵ.KÍDWXKӑF3KұW3K»SXFK¼XOҫQQºRFKѭD" : Có  LҫQÿҫXWLÄQ
NӃu ÿã dӵ, cho biӃt Khóa thӭ mҫy, năm nào ? ......................................................................................................
Xin tham dӵ vào
ban chҩp tác cӫa khóa
hӑc :

MiӉn :  (chӍ dành
cho 65 tuәi trӣ lên
tͱc sanh tͳ 1944,
VӋ sinh 3 : 
Hành ÿѭӡng 3 : 
Trai soҥn 1 : 
1945… trͧ v͉ tr˱ͣc)
Ghi danh theo tiêu chuҭn : tұp thӇ: 150 ¼
GÐPT : 120 ¼
Oanh VǊ (4-12 tuәi) : 50 ¼
VӋ sinh 1 : 
VӋ sinh 2 : 

Xin Quy y, thӑ Năm giӟi : 

Hành ÿѭӡng 2 : 
Hành ÿѭӡng 1 : 

Trai soҥn 3 : 
Trai soҥn 2 : 

Xin thӑ Bӗ Tát : 

Ĉӏa chӍ :

ĈiӋn thoҥi :

Email :

Tr˱ͥng hͫp ghi danh theo tiêu chu̱n gia ÿình, xin ghi tên 1 ng˱ͥi có quan h͏ :
Hӑ và tên (cͯa thân nhân trong gia ÿình ÿã ghi danh)

Quӕc gia

TiӅn hӑc phí :...................... Cúng dѭӡng Khóa Hӑc :................. Trai Tăng : .................... Gҥo : ...................

 Nhͣ ÿem theo túi ngͯ, dͭng cͭ v͏ sinh cá nhân, t̵p, vi͇t...
 Nên có ÿ͛ v̩t hò ÿ͋ m̿c trong thͥi gian khóa h͕c và 1 áo tràng ÿ͋ m̿c trong giͥ hành l͍ và quá ÿ˱ͥng.
L˱u ý : Quý v͓ mu͙n tham d Khóa Tu H͕c Ph̵t Pháp Âu Châu KǤ thͱ 24 t̩i Anh qu͙c, xin ÿi͉n vào
"Phi͇u ghi danh" này r͛i gͧi v͉ chùa Khánh Anh t̩i Pháp theo ÿ͓a ch͑ ͧ bìa sau B̫n Tin này. Quý v͓ có th͋ gͧi
qua Internet b̹ng cách vào trang nhà www.khanhanh.fr ḽy "Phi͇u ghi danh" ÿi͉n vào ÿ̯y ÿͯ r͛i gͧi l̩i qua
e-mail : khanhanh@free.fr hay thichquangdao@khanhanh.fr. H͕c phí có th͋ n̩p sau, khi ÿ͇n khóa h͕c.

