
HỘI  THIỀN  TÁNH  KHÔNG  SACRAMENTO 
Sacramento Sùnyatà Meditation Association 

  6270 Elder Creek Rd, Sacramento, CA 95824 - www.hoithientanhkhongsacramento.org 
 

PHIẾU GHI DANH 
Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ 

Xin Vui Lòng Ghi Danh Trước Thứ Tư Ngày 30 Tháng 11 Năm 2016 
 

Địa Điểm: Thiền Viện Tánh  Không Trung Ương - 18525 Frantz Road, Perris, CA 92570 
Thời gian:  Thứ Bảy Ngày 10 Tháng 12 đến Thứ Bảy Ngày 17 Tháng 12 Năm 2016 
 
Họ và Tên:  ☐ Nam ☐ Nữ 
Pháp Danh (nếu có):  Tuổi:    
Địa chỉ:  
E-mail:  
Điện thoại cầm tay:  Điện thoại nhà:   
    
Liên lạc trong trường hợp khẩn cấp 
     1) Họ và Tên:  Quan Hệ:  
         Điện thoại  E-mail:  
     2) Họ và Tên:  Quan Hệ:  
         Điện thoại:  E-mail:  
    
Điều kiện sức khỏe:    
     ☐  Sức khỏe tốt  ☐  Sức khỏe không tốt * 
      *   Nếu không được tốt, vui lòng cho biết về tình trạng sức khỏe hiện tại, bao gồm các trở ngại về tình  
 trạng thể lực, cũng như tinh thần, và các nhu cầu y tế:  
   
   
Công ty bảo hiểm sức khỏe:   
  
Tôi xin đóng lệ phí trang trải cho Khóa Tu Nhập Thất (Chi Phí Ăn Ở $30/Ngày + Tiền Bảo Hiểm $20 *) như sau:  
Số ngày          X $30/ ngày + $20 = số tiền $               ☐  Chi Phiếu/Money Order số              ☐  Tiền Mặt  
Ngày Nhập Thất Từ    đến      * Tiền bảo hiểm tùy thuộc vào số người tham dự nên ban tổ chức sẽ 
xác nhận sau. Chi phiếu xin đề: Sacramento Sunyata Meditation Inc. Memo: Nhập Thất 2016.  
Chi phiếu và Money Order số xin gửi về 4817 Tegan Rd, Elk Grove CA 95758.    
 
Tôi xác nhận những dự kiện do tôi cung cấp ở trên là chính xác. Tôi biết rằng tham dự Khóa Tu Nhập Thất là do tôi 
tự nguyện. Do đó, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có sự việc gì không may xảy ra cho tôi trong thời gian nhập 
thất. Tôi hoặc người đại diện pháp lý sẽ không đòi bồi thường hoặc kiện tụng Hội Thiền Tánh Không Sacramento, 
hoặc Hội Thiền Tánh Không Trung Ương. 
 
Ngoài ra tôi cam kết sẽ tuân theo các điều lệ của Khóa Tu Nhập Thất và cư trú của Thiền Viện TK Trung Ương. 
Nếu vi phạm, Ban Tổ Chức có thể yêu cầu chấm dứt sự tham dự của tôi mà không phải hoàn trả lệ phí ghi danh. 
 
 
 
Tên Họ  Chữ ký  Ngày  
 
Chỉ hoàn trả 100% số tiền chi phí ăn ở khi hủy bỏ ghi danh trước Ngày 30 Tháng 11 Năm 2016. Tiền bảo hiểm sẽ 
không được hoàn trả khi quí vị hủy bỏ ghi danh vì ban tổ chức phải đóng tiền này trước ngày nhập thất hai tháng. 
  
Phiếu ghi danh xin gởi về 4817 Tegan Road, Elk Grove CA 95758 hay Ban Tổ Chức: 

1) Diệu Nhân,  phone:  (408) 886-1625, e-mail: dieunhanletran@gmail.com 
2) Thông Văn,  phone :  (916) 496-1106, e-mail: anfam999@yahoo.com 

 


	Nam: Off
	toggle_2: Off
	fill_3: 
	fill_1: 
	fill_4: 
	fill_2: 
	fill_5: 
	fill_7: 
	fill_6: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	Email: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	Email_2: 
	toggle_3: Off
	toggle_4: Off
	fill_16: 
	1: 
	2: 
	fill_19: 
	fill_22: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_24: 
	toggle_6: Off
	toggle_5: Off
	fill_23: 
	fill_25: 
	fill_27: 
	Ngày: 


