
Hướng dẫn đăng ký khóa thiền 
I- Đăng ký tham dự khóa thiền:  

1) Trước khi ghi danh, xin quý thiền sinh đọc kỹ: 

o Bản Nội Quy Cho Các Khóa Thiền 

o Giới thiệu về thiền Vipassana 

o Hỏi đáp về thiền Vipassana 

2) Tải đơn ghi danh 

o Đơn Ghi Danh (MS Word .doc) 

o Đơn Ghi Danh (Adobe .pdf) 

3) Vui lòng điền chính xác và đầy đủ tất cả thông tin vào Đơn ghi danh, lưu ý: 

o Điền chính xác các thông tin cá nhân để chúng tôi tiện liên lạc.  

o Nếu quý vị tham gia cùng gia đình và bạn bè, vui lòng ghi rõ Họ tên và mối quan hệ để chúng tôi tiện 

trong việc tổ chức. 

o Các thông tin của quý vị sẽ được giữ kín tuyệt đối vì thế vui lòng điền đầy đủ các thông tin trong Đơn 

ghi danh một cách chính xác: bao gồm tình trạng sức khỏe thể lực và tin thần tiền sử, hiện tại kèm theo 

toa thuốc bác sĩ. 

o Khi nhập khóa, BTC sẽ phỏng vấn để xác nhận lại, trong trường hợp không đủ tiêu chuẩn tham gia 

chúng tôi có thể từ chối quý vị tham gia.  

o Để không phát sinh những điều không mong muốn, quý vị vui lòng đọc kỹ, điền đầy đủ và thực hiện 

đúng theo hướng dẫn.  

o Nếu có thể, quý vị vui lòng đổi tên file theo hướng dẫn như sau: 

o Thay [2014-mm-dd] thành ngày bắt đầu khóa,  

o Thay [First]-[Last]-[Year]-[M|F] thành Tên/Họ chữ lót/Năm sinh/Giới tính của bạn (không 

dấu) 

        Ví dụ: quý vị đăng ký khóa băt đầu ngày 01/10/2014, Nguyễn Văn Nhân, sinh năm 1989, Nam tên file Ghi 

danh sẽ là: [2014-10-01]-DonGhiDanh-Nhan-Nguyen Van-1989-M   

4) Gửi Đơn ghi danh: 

o Quý vị vui lòng ghi tiêu đề (subject) đúng theo hướng dẫn: 

Tiêu đề mail (hoặc bì thư giấy) cần ghi theo hướng dẫn như sau: 

[201X-mm-dd]–DonGhiDanh-Tên bạn -Họ chữ lót - Năm Sinh / m (nam) f (nu)  

http://www.vn.dhamma.org/thien-vipassana/phuong-phap-noi-quy-khoa-thien/
http://www.vn.dhamma.org/thien-vipassana/thien-vipassana-la-gi/
http://www.vn.dhamma.org/thien-vipassana/hoi-dap/
https://dl.dropbox.com/u/32740350/vipassana_web/Don_ghi_danh_tai_Viet_Nam.doc
https://dl.dropbox.com/u/32740350/vipassana_web/Don_ghi_danh_tai_Viet_Nam.pdf


 

Ví dụ: Bạn tên Nguyễn Văn Nhân - 1989, dự khóa 1/10/2014, tiêu đề sẽ là: 

[2014-10-01]-DonGhiDanh-Nhan-Nguyen Van-1989-M qua địa chỉ email: 

o Nhận đơn ghi danh qua e-mail: dhammavinnu.ghidanh@gmail.com 

o Nhận đơn trực tiếp hoặc bưu điện: Tịnh Xá Ngọc Thành (Cô Liên, theo địa chỉ đã ghi trên) 

o Điện thoại liên hệ: 0906.509.483 (Ban ghi danh), 0904.593.477 (Cô Hiền), 0918.002.475 (Anh Chí) 

5) Xác nhận danh sách được tham dự: 

o Lần 1:  

o Trong vòng 2 tuần kể từ thời điểm thông báo không nhận đơn ghi danh (trên website), chúng 

tôi sẽ gửi mail/điện thoại để thông báo quý vị có được chấp nhận tham gia được khóa thiền hay 

không. 

o Lần 2:  

o Trước 10 ngày khóa thiền diễn ra, chúng tôi sẽ gởi mail/điện thoại để xác nhận và các hướng 

dẫn chi tiết để chuẩn bị tham dự khóa thiền. 

o Lần 3: 

o Trước 3 ngày bắt đầu khóa thiền, chúng tôi sẽ xác nhận lại một lần nửa để chuẩn bị tốt cho 

khóa tu và mang lại nhiều lợi lạc cho quý vị . 

- Khi nhận được yêu cầu từ BTC về việc xác nhận lại việc tham dự khóa thiền, xin vui lòng hồi đáp sớm và 

đúng thời gian quy định, nếu hết hạn chúng tôi không nhận được hồi âm, xem như quý vị không tham gia 

và chúng tôi sẽ thay thế cho thiền sinh khác. 

- Khi đã xác nhận tham gia khóa thiền, trong trường hợp quý vị không thể thu xếp vui lòng thông báo sớm 

nhất có thể để chúng tôi dễ trong việc tổ chức. 

6) Ghi danh khóa thiền:  

o Đến ngày bắt đầu khóa thiền, quý vị vui lòng đến sớm trước 17g để làm các thủ tục đăng ký chính thức 

tham dự khóa thiền.  

o Trong trường hợp quý vị ở xa nếu không đến kịp vui lòng thông báo BTC để thu xếp  

Để mang nhiều lợi lạc cho chính quý vị , xin vui lòng đọc thật kỹ và làm theo các hướng dẫn và quy định của 

khóa thiền, chân thành cám ơn. 

II- Đăng ký phục vụ khóa thiền (cho các thiền sinh cũ đã dự ít nhất trọn 1 khóa thiền). 

1- Tải đơn phục vụ   

o Đơn đăng ký phục vụ (MS Word .doc) 

https://dl.dropbox.com/u/32740350/vipassana_web/Don_Phuc_Vu.doc


o Đơn đăng ký phục vụ (Adobe .pdf) 

o Gửi đơn phục vụ: 

Quý vị vui lòng ghi tiêu đề (subject) đúng theo hướng dẫn: 

Tiêu đề mail (hoặc bì thư giấy) cần ghi theo hướng dẫn như sau: 

[201X-mm-dd]–DonPhucVu-Tên bạn -Họ chữ lót - Năm Sinh / m (nam) f (nu)  

 

Ví dụ: Bạn tên Nguyễn Văn Nhân - 1989, dự khóa 1/10/2014, tiêu đề sẽ là: 

[2014-10-01]-DonPhucVu-Nhan-Nguyen Van-1989-M qua địa chỉ email: 

o Nhận đơn ghi danh qua e-mail: dhammavinnu.ghidanh@gmail.com 

o Nhận đơn trực tiếp hoặc bưu điện: Tịnh Xá Ngọc Thành (Cô Liên, theo địa chỉ đã ghi trên) 

o Điện thoại liên hệ: 0906.509.483 (Ban ghi danh), 0904.593.477 (Cô Hiền), 0918.002.475 (Anh Chí) 

Ghi Chú: 

o Thiền sinh cũ có thể phục vụ khóa thiền, xin vui lòng đăng ký sớm để tiện việc tổ chức sắp xếp (thiền sinh 

đã đăng ký phục vụ trước đây, xin vui lòng xác nhận lại). 

o Thiền sinh cũ đã có hoặc thay đổi địa chỉ, e-mail, số điện thoại đi động mới, xin vui lòng nhắn tin hoặc 

email cho Ban tổ chức biết để tiện việc liên lạc. 

Nguyện cho mọi chúng sinh được giải thoát và được hạnh phúc 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

Đăng ký học tại TP HCM 

o Nhận đơn ghi danh qua e-mail: dhammavinnu.ghidanh@gmail.com 

o Nhận đơn trực tiếp hoặc bưu điện: Tịnh Xá Ngọc Thành (Cô Liên, theo địa chỉ đã ghi trên) 

o Điện thoại liên hệ: 0906.509.483 (Ban ghi danh), 0904.593.477 (Cô Hiền), 0918.002.475 (Anh Chí) 

This content is also available in: English 

 

https://dl.dropbox.com/u/32740350/vipassana_web/Don_Phuc_Vu.pdf
http://www.vn.dhamma.org/en/courses/txnt-tphcm/

