
 

ĐƠN XIN NHẬP HỌC 
 
      Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC 

TỈNH TIỀN GIANG 
 

Con tên……………………………Pháp danh……………………………….. 

Ngày, tháng, năm sinh……………Nơi sinh…………………………………. 

Giấy CMND số:…………………..Xuất gia năm……………………………. 

Là đệ tử của:………………………………………………………………….. 

Chùa:………………………………………………………………………… 

Hiện thường trú tại:…………………………………………………………... 

Giới phẩm hiện tại:…………………………………………………………. 

Đã học chương trình phổ thông lớp:…………………………………………. 

Kính xin Ban Giám hiệu cho con được ghi danh theo học lớp Trung 

cấp Phật học do Ban Giám Hiệu Trường Trung Cấp tỉnh Tiền Giang tổ chức. 

Con xin thực hiện nghiêm túc nội qui của nhà trường và mọi chủ 

trương của Giáo hội, theo phương châm Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa Xã 

hội. 

Kính chúc Ban Giám hiệu thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. 

             Ký tên  

HỒ SƠ ĐÍNH KÈM      (ghi rõ họ tên) 
- 2 đơn nhập học 

- 2 bản sao bằng tốt nghiệp THCS trở lên (có thị thưc) 

- 2 sơ yếu lý lịch (có dán ảnh) 

- 2 bản sao CMND (có thị thực) 

- 2 giấy chứng nhận sức khỏe 

- 2 bản sao chứng điệp hay đơn phát nguyện xuất gia (có thị thực) 

- 1 giấy giới thiệu của BTS tỉnh (nếu Tăng Ni ở ngoài tỉnh)  

- 2 tấm ảnh 3x4 

1. Xác nhận và bảo lãnh của bổn sư hay y chỉ sư 

      Tôi xin cam kết quan tâm và thường xuyên nhắc 

nhở đệ tử chuyên cần học tập, chấp hành nội qui của 

nhà trường. 

Ngày…….tháng……..năm……… 

Ký tên 

2. Xác nhận của BTS/PG/Huyện 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

Ngày ……. tháng ……. năm………. 

Ký tên 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

TỈNH TIỀN GIANG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC 

-------------- 
V/P. CHÙA PHẬT ÂN 

Số 5 Ngô Quyền, P7, TP.MT 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------------------- 

 
Tiền Giang, ngày ….. tháng.…. năm 2020 



 


