
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

TỈNH BẾN TRE 

TRƢỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC 

 
_____ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

ĐƠN XIN NHẬP HỌC 
 

Kính gởi: Ban Giám Trƣờng Trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre 
 

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

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

Căn cƣớc (hoặc CMND) số:…………… cấp ngày………….tại  .............................  

Bổn sƣ và địa chỉ bổn sƣ : ..........................................................................................  

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

Xuất gia năm :  ......................  ....................................................................................  

Đã thọ giới :  ......................... .... ngày ....,. tháng ......, năm  ................ Giới đàn tại :  

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

Hộ khẩu thƣờng trú tại :  ............................................................................................  

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

Hiện trú tại (ghi rõ địa chỉ) :  .....................................................................................  

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

Đã học xong chƣơng trình văn hóa lớp : ...................................................................  

Kính xin Ban Giám hiệu cho con đƣợc ghi danh theo học Trƣờng Trung cấp 

Phật học tỉnh Bến Tre, do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Bến Tre tổ chức.  

Con hứa chấp hành tốt Nội quy của nhà trƣờng, và mọi chủ trƣơng của các 

cấp Giáo hội đề ra. 

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

   ......................., ngày ….....…… tháng …...…… năm…………. 

  Kính đơn 

 

 
 

 

 

 

HỒ SƠ ĐÍNH KÈM :  

 - 03 giấy giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN huyện/thành phố nơi đi. 

- 03 đơn xin nhập học theo mẫu của Trƣờng và có xác nhận của Bổn sƣ hoặc Y chỉ sƣ. 

- 03 Bản sao Căn cƣớc hoặc CMND (có thị thực). 

- 03 Bản sao giấy chứng nhận xuất gia (nếu chƣa thọ giới). 

- 03 bản sao Chứng điệp thọ giới cao nhất (nếu đã thọ giới) 

- 03 Bản sao chứng nhận trình độ văn hóa cao nhất. 

- 03 Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của Chính quyền. 

- 03 Giấy chứng nhận sức khỏe tốt. 

- 04 Tấm ảnh 4 x 6 (chụp thẳng). 
 



 

 

 ................., ngày ......... tháng ......... năm ................ 

  
 XÁC NHẬN VÀ BẢO LÃNH  

 CỦA BỔN SƢ HOẶC Y CHỈ SƢ 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 ..............., ngày ......... tháng ......... năm ................ 

 

XÁC NHẬN 
CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN/THÀNH TRONG TỈNH BẾN TRE 

(HOẶC BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH/THÀNH NƠI ĐI) 

 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 


