
1 / 3 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN XIN GIA NHẬP 
(dưới 18 tuổi) 

Kính gởi : Đạo Hữu Gia Truởng Gia Đình Phật Tử Quan Âm 

Tôi tên (người bảo hộ) (Nom et prénom du tuteur)  

Liên hệ với đoàn sinh (Lien de parenté avec l’enfant) 

Điạ chỉ liên lạc (Adresse)  

Thành Phố (Ville)  Số Bưu điện (Code postal)  

Điện thoại nhà (Tél. maison)  Điện thoại di động (Tél. cell) 

Email 

 

Sau khi hiểu rõ và tán thành mục đích của Gia Đình Phật Tử Việt Nam, xin Đạo hữu hoan 
hỷ cho con em/cháu chúng tôi có tên dưới đây gia-nhập Gia-Đình Phật-Tử Quan Âm. 
Après avoir lu, compris et approuvé l’objectif de l’association des jeunes bouddhistes vietnamiens, je souhaite inscrire mon enfant (fils,  

fille ou autre) au groupe des jeunes bouddhistes Quan Âm. 
 

Họ và tên đoàn sinh (Nom et prénom de l’enfant)  

Giới tính (Genre)              Nam (Masculin)                   Nữ (Féminin) 

Ngày sanh (Date de naissance) Nơi sanh (Lieu de naissance)  

 
Quy-y (Prise de refuge)   Đã quy y (Oui)    Chưa quy y (Non) 

 

Ngày (Date)  Tại (Lieu)  

Pháp Hiệu Bổn Sư (Nom du vénérable officiant à la cérémonie de prise de refuge) 

Pháp-danh (Nom bouddhique)   

 

  

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 

 

Số Danh Bộ: ________ / GĐQA 
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Học-lực (Niveau de scolarité)   

Sở thích (Centres d’intérêt)   

Năng khiếu (Aptitudes)   

 

 

  Dị ứng (Allergies ) : ................................................................................        Épipen 

  Hen suyễn (Asthme)                    Bơm (Pompe) 

Vấn đề sức khỏe cần lưu ý (Autres problèmes de santé) :  

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

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

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

Số thẻ y tế (Numéro d’assurance maladie)   

 

 

Họ và tên Cha (Nom et prénom du père)   

Địa chỉ (nếu khác địa chỉ ở trên)                  
Adresse si différente de l’adresse ci-dessus  

 

Điện thoại (nếu khác số điện thoại ở trên) 
Numéro de téléphone si different du numéro ci-dessus  

 

 

Họ và tên Mẹ (Nom et prénom de la mère)   

Điạ chỉ (nếu khác địa chỉ ở trên)                           
Adresse si différente de l’adresse ci-dessus  

 

Điện thoại (nếu khác số điện thoại ở trên)                       

Numéro de téléphone si différent du numéro ci-dessus  

 

 

Liên lạc khẩn cấp khác (nếu không liên lạc được Cha/Mẹ hay người bảo hộ)   

Autre personne à contacter en cas d’urgence  

 

Họ và tên (Nom et prénom)  

Điện thoại (Numéro de téléphone)  

Liên hệ với đoàn sinh (Lien de parenté avec l’enfant)   
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Chúng tôi đồng ý / Nous approuvons les principes suivants : 
 

1. ______ Chúng tôi đã đọc, hiểu và con em chúng tôi nguyện tuân theo nội lệ của 

GĐPT QUAN ÂM và nếu vi phạm sẽ tuân theo hình thức kỷ luật cúa GĐPT QUAN 

ÂM và của tổ chức GĐPT VN tại Canada. Chứng tôi sẽ không khiếu nại. 

Nous avons lu et compris le réglement du goupe des jeunes bouddhistes Quan Âm et nous nous portons garant que notre 
enfant se conformera à celui-ci. Nous avons également compris que dans le cas contraire, il devra subir des sanctions 

disciplinaires. Nous ne ferons alors pas de réclamations. 

 
2. ______ Trong lúc sinh hoạt, mặc dù các anh chị Huynh trưởng hết sức cố gắng để 

bảo đảm an toàn cho các đoàn sinh, nhưng nếu có sự không may xảy ra tai nạn, 

chúng tôi cam kết sẽ không đưa cá nhân Huynh trưởng hướng dẫn, GĐPT QUAN 

ÂM, tổ chức GĐPT VN tại Canada ra pháp luật và không đòi hỏi sự bồi thường nào. 

Pendant les heures d’activités, bien que les responsables fassent leur maximum pour veiller sur la sécurité des membres, s’il 
advenait par malchance un accident, nous ne porterons pas en justice ni les responsables, ni le groupe des jeunes 
bouddhistes Quan Âm et/ou l’association des jeunes bouddhistes vietnamiens du Canada et en aucun cas, nous ne 

demanderons des dommages et intérêts.  

 
3. ______ Chúng tôi sẽ hoan hỷ hợp tác và tôn trọng các việc liên quan đến sinh hoạt 

của GĐPT QUAN ÂM, tham dự các phiên họp khi được mời. 

Nous coopérerons avec bienveillance aux activités et nous respecterons toute décision du groupe Quan Âm. De plus, nous 

assisterons aux réunions des parents lorsque nous sommes conviés. 
 
 
Làm tại Montréal (fait à Montréal) 

    Phật-lịch 25....., ngày (jour)........ tháng (mois)...... năm (année)......  
 Ký tên (Signature) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mục-Đích của Gia-Đình Phật-Tử Việt Nam: 

- Đào tạo Thanh, Thiếu, Đồng niên trở thành những Phật tử chân chánh 
- Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo 
  
 
Objectif de l’association des jeunes bouddhistes vietnamiens : 

- Former les jeunes à devenir des véritables bouddhistes 

- Former les jeunes à devenir des citoyens modèles afin de contribuer à améliorer la société  
 


