Viet Nalanda Foundation – Đề Án Zangpo
Đơn Xin Bảo Trợ

Họ

Tên

Pháp Danh

Địa chỉ bưu điện: _________________________________________________________
Điện thoại nhà: _______________________ Điện thoại di động: ___________________
Địa chỉ điện thư: __________________________________________________________
Ngày/tháng/năm sinh: ______________________ Nơi sinh: _______________________
Công Dân:
 Công dân Hoa Kỳ
 Thường Trú tại Hoa Kỳ – Nếu là thường trú, xin cho biết là có hay không có Thẻ
Xanh (có/không):
_____________________________________________________________________
 Không phải là công dân Hoa Kỳ (Xin đính kèm một bản sao của passport and visa với đơn xin
bảo trợ)

Quốc Gia mà bạn có quyền Công Dân:
________________________________________________________________________
Địa chỉ thường trú (Nếu khác với địa chỉ ở trên):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Xin cho biết bạn đang tu tập theo trường phái nào của Phật Giáo Tây Tạng, dòng truyền
thừa của bạn, ai là vị đạo sư tâm linh của bạn, tu viện mà bạn trực thuộc (xin cho biết địa
chỉ), và số năm mà bạn dã tu học theo trường phái hay dòng truyền thừa này:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Nếu là tăng ni, xin cho biết:
 Bhikshuni (Chư Ni) – Ngày và địa điểm thọ giới:____________________________
Dưới sự chứng giám của: ________________________________________________
 Bhikshu (Chư Tăng) – Ngày và địa điểm thọ giới:____________________________
Dưới sự chứng giám của: ________________________________________________
Nếu là một cư sĩ, xin cho biết:
 Có gia đình
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Độc thân
Nghề nghiệp và nơi làm việc (xin cho biết tên và địa chỉ), và đính kèm resumé:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Xin cho biết sở nguyện muốn theo học chương trình nào:
Phật Giáo Tây Tạng (Tibetan Buddhism)
 Ngôn ngữ Tây Tạng (Tibetan language)
 Phạn ngữ (Sanskrit)


Xin cho biết sở nguyện muốn tu học theo dòng truyền thừa nào:
 Nyingma
 Kagyu
 Sakya
 Gelug
 Không phân biệt bộ phái
 VNF quyết định
Xin cho biết sở nguyện muốn tu học tại đâu:
India (Ấn Độ)
 Nepal
 Ngoài hai quốc gia trên – Xin cho biết chương trình và địa điểm:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________


Xin cho biết sở nguyện cần giúp đỡ trong lãnh vực nào (có thể điền một hoặc nhiều ô):
 Tìm t rường và xin học
 Giấy nhập cảnh và cư trú tại quốc gia tu học
 Tài chánh
Xin cho biết ngôn ngữ chính yếu bạn đã sử dụng khi tu học Phật Pháp, hoặc ngôn ngữ
nào khác mà bạn thông thạo, cũng như xin cho biết trình độ nói và viết các ngôn ngữ này
của bạn:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Xin liệt kê các khóa tu học Phật Pháp hoặc các chương trình huấn luyện về Phật Pháp mà
bạn đã tham gia, kể cả các chi tiết như địa điểm tu học, ai là giảng sư hay đạo sư , và xin
kể luôn cả các lớp vế Phật Pháp bạn đã theo học tại đại học, nếu có. (xin sử dụng một tờ
giấy rời để liệt kê các chi tiết nếu cần thiết):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Bạn có phạm pháp bao giờ chưa? (xin khoanh tròn Có hoăc Không)? Có
Không
Nếu “có,” xin vui lòng giải thích trường hợp phạm pháp trên một tờ giấy rời và đính kèm
với đơn xin bảo trợ.
Đồng Ý:
Tôi đồng ý và hiểu rằng nếu tôi không trình bày đầy đủ các chi tiết hoặc
trình bày sai lạc trên đơn xin bảo trợ thì điều này có thể ảnh hưởng đến
việc nhân được bảo trợ hoặc có thể chương trình bảo trợ cho bản thân tôi
sẽ bị thu hồi. Tôi chứng nhận rằng những chi tiết trình bày trên đơn xin
bảo trợ này đều đầy đủ và xác thực. Tôi cũng hiểu rằng những tài liệu mà
tôi gửi đến VNF đều là tài liệu riêng tư sẽ được giữ kín, và những tài liệu
này sẽ không được gửi hoàn trả lại cho tôi.

Chữ ký:____________________________________ Ngày/tháng/năm:______________
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