
 
 

THÔNG BÁO 
KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN kỳ 19 & VU LAN  

Từ ngày 1 đến 10 tháng 8, 2021 
 

 
Kính thưa đại chúng, 
Hơn một năm qua hầu hết tất cả mọi sinh hoạt cộng đồng đều phải dừng lại do dịch bệnh Covid-19.  
Nay dịch bệnh tạm ổn, các nơi có thể trở lại sinh hoạt bình thường, nhưng cũng cần cẩn thận. 
Theo thông báo hiện thời của Chính Phủ Hoa-kỳ và Canada biên giới sẽ mở cửa vào ngày 21-7-2021.  
Thông báo này cũng có thể thay đổi tùy vào tình hình dịch bệnh lúc đó. Để giữ sức khỏe và an toàn cho mọi  
người, năm nay tu viện chỉ nhận 400 tu sinh từ Hoa-kỳ và Canada tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên và cung 
thỉnh chư vị Giáo Thọ giảng dạy cho khóa tu. Không có chương trình An Cư Kiết Hạ cho chư Tăng Ni. 

  
Để giúp cho Ban Tổ Chức Khóa Tu dễ dàng và tốt đẹp, tu viện xin khuyến thỉnh vài điều: 

 1/ Bắt đầu nhận ghi danh từ 5 đến 25 tháng 7. Xin “click – nhấp” vào hàng dưới để ghi danh online 
https://truclam.ca/p107a743/huong-dan-dang-ky-khoa-tu-truc-tuyen-how-to-register-for-retreats 
2/ Tu sinh tham dự có sức khỏe tốt, tinh tấn và đã tiêm đủ 2 liều thuốc ngừa dịch bệnh (Vaccine). 

 3/ Tu sinh (ngoài Canada) cần mua Bão Hiểm Sức Khỏe và mang theo khi đến tham dự khóa tu. 
 4/ Tu sinh cần mang theo giấy chứng nhận đã chích 2 liều Vaccine. 
 5/ Phi trường cần đến là: Edmonton International Airport (YEG) 
 6/ Nên thường xuyên theo dõi những thông báo của Tu viện về khóa tu hay tình hình dịch bệnh hoặc những  

luật lệ thay đổi của Biên Giới Mỹ & Canada.  
 7/ Để tiện việc đưa đón xin đừng đáp chuyến bay quá 10:00 tối và tránh rời Tu viện vào sáng ngày Bế Mạc. 
 

Chân thành cảm tạ đại chúng đã luôn quan tâm và tham dự mọi sinh hoạt của Tu viện. Vì tình hình dịch bệnh rất 
mong quý vị thông cảm cho Tu viện trong việc ghi nhận số lượng tu sinh năm nay. Hy vọng đại gia đình tâm linh 
chúng ta sẽ cùng xum họp đông đủ vào khóa tu năm sau. Kính chúc đại chúng thân tâm luôn thảnh thơi, vui khỏe. 
 
Xin tham khảo phần Hướng Dẫn Khóa Tu tại trang nhà www.truclam.ca.  Xem chương trình chi tiết của khóa tu  
có đính kèm. Mọi thông tin cần biết về khóa tu xin liên lạc Email: khoatutaythien@gmail.com. 
 
Edmonton ngày 5-7-2021 
Sen búp kính bạch, 
Tu Viện Trúc Lâm 


