GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP. ĐÀ NẴNG
BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO
TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC
Chùa Phổ Đà, 340 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng
Số: 060/TB-BGH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO
Tuyển sinh hệ Trung cấp Phật học khóa IX, Sơ cấp Phật học khóa IV
và Trung cấp Phật học Cư sĩ khóa IV niên khóa 2022-2025

Kính gửi:
- Ban Trị sự GHPGVN các quận/huyện;
- Chư Tôn đức Tăng Ni trú trì, Ban Hộ tự các tự viện;
- Đạo tràng Cư sĩ Phật tử.
Thực hiện Nội quy Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt
Nam (GHPGVN) và phương hướng hoạt động Phật sự của Ban Giáo dục Phật giáo
GHPGVN thành phố Đà Nẵng.
Được sự cho phép của Ban Thường Trực BTS GHPGVN thành phố Đà Nẵng,
Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học (TCPH) thành phố Đà Nẵng thông báo kế
hoạch tuyển sinh hệ TCPH khóa IX, Sơ cấp Phật học khóa IV và TCPH Cư sĩ Phật tử
khóa IV niên khóa 2022-2025 cụ thể như sau:
I. HỆ TRUNG CẤP PHẬT HỌC KHÓA IX (2022-2025):
1. Điều kiện nhập học:
- Tăng Ni sinh (TNS) đã hoàn thành chương trình THCS hoặc tương đương
- Hồ sơ có sự đồng ý xác nhận của Bổn sư hoặc Y chỉ sư
- Đã thọ giới Sa di hoặc Sa di ni
- Tuổi đời không quá 60
- Đang tu học tại các cơ sở tự viện thuộc GHPGVN
- Có sức khỏe tốt, không có bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
2. Hồ sơ nhập học:
- 03 đơn xin nhập học (có xác nhận của Bổn sư/Y Chỉ sư và Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện,
TNS ngoại tỉnh phải có sự xác nhận của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố)
- 03 sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương)
- 03 bản sao Chứng chỉ Sơ cấp Phật học (nếu có)
- 03 bản sao Chứng điệp thọ giới (có công chứng)
- 03 bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc tương đương (có công chứng)
- 05 ảnh 3x4 nền trắng (Tăng sinh: Áo nhật bình nâu, Ni sinh: Áo nhật bình lam chít khăn).
3. Kiểm tra chất lượng:
Nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra chất lượng đầu vào đối với Tăng Ni sinh chưa có
chứng chỉ Sơ cấp Phật học. Nội dung ôn tập kiểm tra:
-Lịch sử đức Phật Thích Ca
-214 bộ chữ Hán
-Ý nghĩa và mục đích của hai thời Công Phu
-Luật Tỳ Ni.

II. HỆ SƠ CẤP PHẬT HỌC KHÓA IV (2022-2025):
1. Điều kiện nhập học:
- Những vị mới xuất gia
- Đang tu học tại các cơ sở tự viện thuộc GHPGVN
- Tuổi đời từ 12 tuổi trở lên
- Có sức khỏe tốt, không có bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.
2. Hồ sơ nhập học:
- 02 đơn xin nhập học (có xác nhận của Bổn sư/Y Chỉ sư và Ban Trị sự GHPGVN quận/huyện)
- 02 bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương)
- 02 bản sao văn bằng cấp I (hoặc văn bằng cao hơn nếu có)
- 02 bản đơn xin phát nguyện xuất gia
- 03 ảnh 3x4 nền trắng.
III. HỆ TRUNG CẤP PHẬT HỌC CƯ SĨ KHÓA IV (2022-2025):
1. Điều kiện nhập học:
- Đã tốt nghiệp THCS hoặc có trình độ tương đương
- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân
- Đã quy y Tam Bảo
- Có sức khỏe tốt, không mắc các loại bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần
- Độ tuổi từ 18 đến 60.
2. Hồ sơ nhập học:
- 02 đơn xin nhập học
- 02 sơ yếu lý lịch
- 02 bản CMND/CCCD (photo 2 mặt)
- 02 phái Quy y (bản photo)
- 02 bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc tương đương
- 03 ảnh 3x4 nền trắng (mặc áo lịch sự trang trọng).
IV. THỜI GIAN, NƠI PHÁT VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ:
1. Phát hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/8/2022 (18.7.âl)
2. Tiếp nhận hồ sơ: Đến hết ngày 31/08/2022 (05/8.âl)
3. Khai giảng: Dự kiến khai giảng vào ngày 11/9/2022 (16/8.âl)
4. Nơi phát và nhận hồ sơ: VP Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng
Chùa Phổ Đà, 340 Phan Châu Trinh, tp. Đà Nẵng.
Lưu ý: -Hồ sơ được tải từ Website của nhà trường: truongphathocdanang.com
-Số điện thoại liên hệ: 0905052683, 0349843638 hoặc 0968247551.
V. NHỮNG ƯU TIÊN CHO TĂNG NI SINH NGOẠI TỈNH:
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho TNS ngoại tỉnh trong niên khóa 2022-2025 ổn
định tu học, tạo sự yên tâm cho quý Bổn sư/Y chỉ sư ở xa, Ban Giám hiệu nhà trường
sắp xếp nơi lưu trú và phương tiện đưa đón (nếu chùa có TNS đi học từ 10 vị trở lên):
1. Nơi lưu trú dành cho Tăng Ni sinh:
a. Tăng sinh lưu trú tại 5 địa điểm:
- Chùa Thái Bình
- Chùa Hưng Quang
- Chùa Bát Nhã
- Chùa Kỳ Viên
- Tịnh xá Ngọc Giáng

b. Ni sinh lưu trú tại 4 địa điểm:
- Chùa Bảo Quang
- Chùa Xuân Hòa
- Chùa Hòa Tiên
- Tịnh xá Ngọc Cơ
2. Phương tiện đưa đón:
Nhà trường bố trí phương tiện đưa đón Tăng Ni sinh đi học mỗi ngày. Kế hoạch
đưa đón sẽ thông báo sau khi nhập học.
VI. CHĂM SÓC SỨC KHỎE Y TẾ:
Để đảm bảo sức khỏe cho chư tôn đức Ban Giám Hiệu, Giáo thọ, Giảng viên và
Tăng Ni sinh trong thời gian dạy và học, nhà trường sẽ tổ chức mua bảo hiểm y tế cho
toàn trường.
Vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo thế hệ kế thừa mạng mạch Phật pháp, Ban Giám
hiệu Trường TCPH Đà Nẵng kính thông báo đến Ban Trị sự GHPGVN các
quận/huyện, Chư tôn đức Tăng, Ni trú trì các tự viện liễu tri và tạo điều kiện cho hàng
đệ tử xuất gia và tại gia được nhập học niên khóa 2022-2025.
Qua thông báo này, Ban Giám hiệu nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm
hỗ trợ tịnh tài, tịnh vật từ Chư tôn đức Tăng, Ni và quý đạo hữu Phật tử để góp phần
phục vụ công tác giáo dục Phật giáo tại TP. Đà Nẵng được thành tựu viên mãn.
Kính chúc Phật sự viên thành./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Niêm yết;
- Lưu VP.
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