
Mẫu: ĐXNHDH-TS 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 

TRUNG TÂM DỊCH THUẬT HÁN NÔM  

HUỆ QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

__________________________ 

 

. 

 

                                                                                                           

  

 

 

 

 

    ĐƠN XIN NHẬP HỌC 

      LỚP LUYỆN DỊCH HÁN NÔM 

     (Niên học 2019 - 2020) 
 

 

Kính gửi: TRUNG TÂM DỊCH THUẬT  HÁN NÔM HUỆ QUANG 

 

- Tôi tên là: .........................................................................................................  

- Pháp danh: .......................................................................................................   

- Sinh ngày:.........................Tại.......................................................................... 

- Xuất gia ngày, tháng, năm: ..............................................................................   

- Tại chùa: ..........................................................................................................   

- Giới phẩm:…………………………………. Năm : .......................................   

- Thường trú tại: .................................................................................................   

- Chỗ ở hiện tại:.................................................................................................. 

- Điện thoại :...........................................Email:................................................  

- Trình độ văn hóa: .............................................................................................   

- Trình độ Phật học: ...........................................................................................   

- Đã từng học qua Hán cổ:        dưới 2 năm.         3 – 5 năm.         5 năm trở lên. 

- Đệ tử của:................................................. Điện thoại: .....................................  

- Địa chỉ liên hệ thầy Bổn sư ( Y chỉ sư)..............................................................  

................................................................................................................................... 

 

Kính xin Ban chủ nhiệm đồng ý cho tôi được ghi danh dự học lớp Luyện Dịch 

Hán Nôm, khoá XVII do Trung tâm tổ chức. Tôi cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc 

nội quy của trung tâm đề ra.  

Kính chúc Chư tôn đức thân tâm thường an lạc.  

 
   

   Xác nhận của Bổn sư                        Tân Phú, ngày......tháng..... năm......

                                                                                      Kính đơn 

 

 
 

               
 

                     Hồ sơ đính kèm gồm: 

- 03 ảnh 3x4 

- 01 sơ yếu lý lịch (có xác nhận chính quyền địa phương) 

- 01 bản sao chứng điệp thọ giới (hoặc giấy chứng nhận Tăng ni có thị thực) 

- 01 bản sao văn bằng tốt nghiệp Phổ thông Trung học (hoặc cao hơn có thị thực) 

- 01 bản sao văn bằng Trung cấp Phật học (hoặc cao hơn có thị thực) 

- 01 Đơn xin dự tuyển 

 

Hình    

3 x4 


