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ĐƠN XIN NHẬP HỌC KHÓA IX (2020 – 2023) 
 

Kính gửi:  BAN GIÁM HI ỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC BÌNH ĐỊNH 
 

Con tên: ............................................................  ..............................................................  

Pháp danh:  .............................................  Đạo hiệu thường dùng: ..................................  

Ngày, tháng, năm sinh:  ....................................  ..............................................................  

Ngày và nơi xuất gia (ghi rõ địa chỉ): .............................................................................   

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

Đạo hiệu Bổn sư hay Y chỉ sư: ........................................................................................  

Hiện tu học tại chùa: ........................................................................................................  

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

Đã thọ giới :……………………….ngày ……..…… tháng …….……. năm ................  

Tại giới đàn: .....................................................................................................................  

Kính xin Ban Giám Hiệu cho con được phép đăng ký theo học khóa IX (2020 - 2023) 
tại Bản trường. Con xin nguyện tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành mọi nội quy của 
nhà Trường. 

Xin thành kính tri ân Chư tôn đức Ban Giám hiệu. 
 

Ý kiến của Bổn sư (hoặc Y chỉ sư) 

……………… ngày …….tháng…….năm….. 
(Ký tên và đóng dấu) 

 

………………, ngày …… tháng …… năm …… 
Kính đơn 

(Chữ ký và ghi rõ Họ tên và pháp danh) 
 
 
 

 

Lưu ý khi nộp Hồ sơ:                         

- Đơn xin nhập học: 03 bản (nếu Tăng/Ni sinh ngoài tỉnh phải đầy đủ 3 mục I, II và III trang sau) 

- Sơ yếu lý lịch: 03 bản (có chứng thực của Chính quyền địa phương, không quá 3 tháng)      

- Bản sao văn bằng tốt nghiệp THPT hoặc THCS (hoặc tương đương có công chứng, không quá 3 tháng): 03 bản 

- Ảnh màu 3 x 4: 03 ảnh (chụp chính diện, sau mỗi ảnh ghi rõ họ, tên, ngày sinh, pháp danh) 

- Bì đựng Hồ sơ phải ghi rõ Họ tên, pháp danh, địa chỉ chùa, và số điện thoại khi cần liên hệ. 
- Tăng/Ni sinh nộp Hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Trường, hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ trên bì đựng hồ sơ. 

 



 
I/ Ý ki ến của Ban Trị Sự Phật Giáo Thành phố/ Thị xã/ Huyện: 
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….……………………….. 

 

 

 
 
II/ Ý ki ến của Ban Trị Sự Phật Giáo  Tỉnh (nếu Tăng/Ni sinh ngoài Tỉnh): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………….. 

 

 
 


