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Điạ chỉ: 123 Towles Rd, Batesville, MS. 381606  
ĐT: (662) 563-0956 – Email: office@magnoliagrovemonastery.org 

Đơn Ghi Danh Khóa Tu Tiếng Việt 2017 

Tâm Bình Thế Giới Bình 
Ngày 10 tháng 10 đến ngày 15 

 tháng 10 năm 2017 

 

Tên (Họ, Tên ):      Email:                                                            

Address:                                          City:            State:                    Zip:    

Phone ban ngày:        Phone ban đêm:            Cần đưa đón từ sân bay Memphis?  

Chọn Y or N. Nếu có, xin cho biết thông tin chuyến bay Hảng máy bay/số bay/giờ đến/giờ đi:  

Lệ phí trọn khóa tu 

Chi phí cho khóa tu bao gồm: Chỗ ở, các khu vực 

sinh hoạt, điện nước, và thực phẩm.   Với những gia 

đình tài chính eo hẹp nếu cần sự giúp đỡ thì có thể 

xin chương trình bảo trợ. 

 

Chỗ ở 

Ban tổ chức sẽ cố gắng sắp xếp cho các vị trong 

cùng một gia đình ở chung một phòng. Mỗi phòng 

sẽ có từ 5 đến 08 người, tùy theo số người ghi danh 

nhiều hay ít. Xin ghi rõ nam/nữ và tuổi tác để tiện 

việc sắp xếp phòng ốc. Nếu quý vị nào thích ở lều 

thì xin đem lều riêng. Cách tu viện khoảng 15 phút 

lái xe có bốn khách sạn. Nếu quý vị muốn ở thì xin 

liên lạc và đăng ký đến khách sạn.  (Những vị muốn 

ở lều xin đem lều riêng). 

 

 Chú giải Loại phòng Lệ phí mỗi người 

 

Người 

Lớn 

18 tuồi 

trở lên 

Phòng 5-8  người tại 

Mộc Lan  
DORM- A $350 

Lều cho người lớn TENT - A $230 

Khách sạn ngoài cho 

người lớn 
HOTEL - A $180 

Phòng cho thiếu 

niên tại Mộc Lan 
DORM- T $180 

 

Thanh 

thiếu niên 

13-17 tuổi 

Lều cho thiếu niên  TENT - T $150 

Khách sạn ngoài cho 

thiếu niên  
HOTEL - T $120 

Phòng cho trẻ em tại 

Mộc Lan 
DORM- C $150 

 

Trẻ Em 

6-13 tuổi 

Lều cho trẻ em TENT - C $100 

Khách sạn ngoài cho 

trẻ em 
HOTEL - C $75 

 

Họ, Tên (tu viện sẽ liên lạc người đại diện đăng ký ờ 

trên cho nhóm của quý vị.) 

Tuổi Giới tính Loại phòng Lệ phí 

1.      

2.      

3.      

4.      

Nếu nhiều hơn 4 người, xin dùng phiếu ghi danh khác                              Cúng dường để xây dựng tăng xá (tùy hỷ): $ 

Tổng số lệ phí:  $ 

Quý vị đã thọ 14 Giới Tiếp Hiện chưa? Có / Chưa (xin chọn). Nếu có thì xin 

cho biết Pháp Tự: __________________________________ 

Xin gởi đơn đến tu viện trước  

ngày 10/01/2017.  

 

Tên người liên lạc trường hợp khẩn cấp:                                                           Điện thoại / Phone:  
LIABILITY WAIVER: By signing below, I/we acknowledge my/our voluntary participation in the ‘Mindfulness Retreat’ held at Magnolia 

Grove Monastery from 09/19/13  to 09/22/13.  I/we agree to assume full responsibility for any accidents, injuries, or illnesses that may occur to 

me/us during this time.  I do also agree to waive all claims towards instructors and organizers of said retreat, for all injuries, claims, cause of 

actions whether known to me in the past, present, and future.  

Chữ ký của mỗi người ghi danh (Đơn thiếu chữ ký sẽ không hợp lệ) / Signatures of retreatants.  Ngày/Date:  

1.                               2.                                    3.                                 4.                                   5.  

Ngân phiếu xin ghi (payable to) Unified Buddhist Church và gửi về Tu Viện Mộc Lan / Khóa Tu Tiếng Việt: 

123 Towles Road, Batesville, MS 38606.  

Nếu không thể tham dự khóa tu như dự định, xin quý vị hoan hỷ thông báo cho Văn Phòng trước ngày 5 tháng 9, 2015 để tiện việc sắp xếp chỗ 

cho các thiền sinh khác.  

 


