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NỘI LỆ GĐPT QUAN ÂM 
 

I. Vài nét về GĐPT Quan Âm 

 

Gia Đình Phật Tử (GĐPT) Quan Âm nằm trong hệ thống Gia Đình Phật Tử Việt Nam (GĐPTVN) 

trên thế giới, một tổ chức giáo dục thanh niên, thiếu niên và đồng niên được thành lập ở Việt Nam 

cách đây trên 60 năm và đã hiện diện trên khắp năm châu, đặc biệt có mặt ở Canada từ những năm 

đầu của thập niên 80. 

 

Mục đích của tổ chức GĐPTVN là: 

- Đào tạo thanh, thiếu và đồng niên trở thành Phật tử chân chính 

- Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo 

 

Chuơng trình sinh hoạt bao gồm lớp Việt Ngữ, lớp Phật Pháp, các hoạt động thanh thiếu niên và văn 

nghệ. 

 

Dưới sự cố vấn của Thầy Trụ Trì chùa Quan Âm và sự điều động của Ban Huynh Trưởng (BHT) 

thiện nguyện, GĐPT Quan Âm sinh hoạt hàng tuần với em các em thanh, thiếu, đồng niên ở 

Montréal và vùng phụ cận. 

 

Vài chi tiết về sinh hoạt hàng tuần: 

 

 Địa điểm: chùa Quan Âm  

- địa chỉ: 3781 De Courtrai, Montréal, H3S 1B8;  

- điện thoại: (514) 735 9425 

 

 Thời gian: hàng tuần vào ngày chủ nhật từ 13 giờ 30 đến 17gìờ 00, theo lịch sinh hoạt ấn 

định bởi BHT. Các sinh hoạt đặc biệt sẽ có thư thông báo và giấy xin phép riêng gửi về gia 

đình. 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI CANADA 

HỘI PHẬT GIÁO QUAN ÂM - CHÙA QUAN ÂM 

 

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI 

GIA ÐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI CANADA 

BI-TRÍ-DŨNG                                      GIA ĐÌNH PHẬT TỬ QUAN ÂM 

 

Đoàn Quán : 3781 Avenu De Courtrai – Montreal – Quebec – H3S 1B8  Tel.: 514 735 9425 
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 Chương trình sinh hoạt: 

 

13 giờ 20: Huynh Trưởng và Đoàn Sinh tập trung trên chánh điện 

13 giờ 30 - 13 giờ 50: Lễ Phật 

13 giờ 50 - 14 giờ 00: Chào Cờ (Sen Trắng), câu chuyện dưới cờ 

14 giờ 00 - 16 giờ 55: Sinh hoạt từng Ngành với những bộ môn sau đây (tùy theo lịch 

sinh hoạt): 

 Tiếng việt 

 Phật Pháp  

 Hoạt động thanh niên: chuyên môn, thể thao, thủ công, kỹ thuật   

 Văn nghệ: ca hát, tập múa, múa lân 

 Sinh hoạt: tự trị theo đoàn, sinh hoạt vòng tròn, trò chơi, chơi tự do … 

16 giờ 55 - 17 giờ 00: Sinh hoạt chung, kết dây thân ái 

 

 Liên lạc: 

 

Gia Trưởng Htr Thị Nguyện-Huỳnh Ngọc Trọng ĐT: (514) 924-0950 

Liên Đoàn trưởng Htr Thiện Tài-Nguyễn Hữu Thế Phiệt ĐT: (514) 298-0553 

Liên Đoàn phó Htr Quảng Long-Hà Văn Sơn ĐT: (514) 660-6568 
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II. Điều lệ 

 

Những điều lệ dưới đây là những điều khoản bổ sung hay sửa đổi của nội quy GĐPT VN tại 

Canada. 

 

1. Vắng mặt, đến trễ hoặc về sớm 

 

BHT khuyến khích các em đi sinh họat đều đặn, đến và ra về đúng giờ quy định để hội nhập tốt 

và mau tiến bộ. Tuy nhiên, nếu có việc riêng (học bài hay việc gia đình) cần phải vắng mặt, đến 

trễ hay về sớm, phụ huynh phải báo trước cho Huynh Trưởng chịu trách nhiệm. 

 

Ngành Oanh Vũ 
(7-12 tuổi) 

Htr Thiện Tài-Nguyễn Hữu Thế Phiệt    ĐT: (514) 298-0553 

Htr Quảng Thư-Nguyễn Hà Phương Anh   ĐT: (514) 298-7290  

Ngành Thiếu Nam  
(13-17 tuổi) 
Ngành Thanh Nam 
(trên 18 tuổi) 

Htr Quảng Long-Hà Văn Sơn          ĐT: (514) 660-6568 

Ngành Thiếu Nữ  
(13-17 tuổi) 
Ngành Thanh Nữ 
(trên 18 tuổi) 

Htr Diệu Bảo-Hà Ngọc Trâm  ĐT: (514) 795-0651 

 

2. Đoàn sinh phải mặc đồng phục GĐPT chỉnh tề trong những buổi lễ hội, sinh hoạt, cắm trại ... 

do GĐPT tổ chức. (xem quy định về đồng phục). 

 

3. Đoàn sinh không đưọc tự ý ra khỏi khuôn viên chùa. 

 

4. Ðoàn sinh phải vào dự lễ Phật, học Việt Ngữ, học Phật Pháp và tham dự tất cả sinh hoạt bắt 

buộc do BHT sắp đặt. 

 

5. Ðoàn sinh vào lớp học phải mang theo đầy đủ sách vở, không được nói chuyện riêng hoặc 

đùa giỡn trong giờ học. Ðoàn sinh không được tự ý sử dụng điện thoại di động, trò chơi và 

nghe nhạc trong giờ học và giờ sinh hoạt.  

6. Ðoàn sinh phải biết tôn trọng tài sản vật dụng của bạn đoàn và biết tôn trọng, giữ gìn tài sản 

của GĐPT và của Chùa. 

7. Mọi chi tiết khác, xin liệc lạc trực tiếp với BHT. 

8. Vì lý do bảo mật thông tin cá nhân, BHT chỉ trao đổi thông tin và giải đáp thắc mắc về đoàn 

sinh với phụ huynh (hay người bảo hộ như đã đăng ký trong đơn gia nhập). 
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III. Quy định về đồng phục 

 

Quần: quần dài (một màu trơn) màu đen hoặc xanh nước biển (có thể mặc jeans). Mùa hè, có thể 

mặc quần soọc (short) nhưng phải dài quá đầu gối khi BHT cho phép. 

 

Riêng các đoàn sinh ngành Oanh Vũ Nữ có thể mặc váy đầm theo mẫu quy định chung cuả GĐPT 

VN. 

 

Áo: màu lam theo mẫu quy định chung của GĐPT, có gắn đầy đủ phù hiệu gia đình, hoa sen và bậc 

hiệu (nếu có). 

 

 
 

       

1. Hoa sen (nếu có): gắn giữa túi túi áo bên trái. Nếu áo không có túi thì gắn bên trái, khoảng 

giữa ngực, dưới phù hiệu gia đình (số 1 trong hình trên) 

 

2. Phù hiệu gia đình: gắn sát trên nắp cuả túi áo trái. Nếu không có túi thì gắn giữa ngực trái, 

phía trên hoa sen (nếu có) (số 2 trong hình trên) 

 

3. Bậc hiệu (nếu có): gắn trên tay áo bên trái, khoảng 3 đốt tay tính từ đường may vai áo (số 3 

trong hình trên) 

 

 


