
 
 

THÔNG BÁO 
KHÓA TU MÙA HÈ 2022  

 

Kính thưa quý đồng hương, Phật tử, 
Thắm thoát lại đến ngày tu học, Tu viện Tây Thiên đang vui dần với những ngày nắng ấm và chuẩn bị đón  
chào chư hành giả khắp nơi. Kính gửi đến đại chúng thông tin các khóa tu và ngày lễ trong mùa hè 2022. 
Trước nhất, chúng con thành tâm sám hối lên quí tôn đức năm nay không có chương trình An Cư tập chung  
cho chúng Xuất Gia, mong quí Ngài hoan hỉ và thông cảm.  

 

TU HỌC TRẺ EM (Việt-Anh) 
Từ ngày 13 đến 15 tháng 7 – sinh hoạt tu học cho các em từ 10-12 tuổi tại Tv. Trúc Lâm.  
Mỗi ngày sinh hoạt từ 9:00 sáng đến 6:00 chiều. 
 

KHÓA TU THANH THIẾU NIÊN (Việt-Anh) 
Từ ngày 17-25 tháng 7 – sinh hoạt tu học cho các em từ 13 đến 35 tuổi tại Tv. Tây Thiên. 
Mỗi ngày sinh hoạt từ 7:00 sáng đến 10:00 tối. 

 

KHÓA XUẤT GIA GIEO DUYÊN kỳ 20  
Từ ngày 1-10 tháng 8 – sinh hoạt tu học cho tất cả các tuổi. Mỗi ngày sinh hoạt từ 5:00 sáng đến 10:00 tối. 
 

LỄ VU LAN tại TV. TÂY THIÊN 
Chủ Nhật ngày 7 tháng 8 lúc 11:00 sáng. 

 

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 1 tháng 5 đến 15 tháng 7, 2022. 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  

hoặc với Ban Thư Ký mỗi Chủ Nhật tại Tv. Trúc Lâm, hoặc qua số điện thoại (780) 471-1093. 
2/ Tu sinh tham dự có sức khỏe tốt, tinh tấn và đã tiêm đủ 3 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 và  
cần cài chương trình “ArriveCAN” vào phone hoặc in thành giấy khi nhập cảnh. Theo link dưới đây: 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html#a3 
4/ Tu sinh từ Hoa-kỳ cần thử Covid (covid test) một ngày trước khi về lại Hoa-kỳ. Tháng 8 nếu luật này  
hủy bỏ Tu viện sẽ thông báo đến đại chúng. 
5/ Phi trường cần đến là: Edmonton International Airport (YEG) 

 6/ Để tiện việc đưa đón xin đừng đáp chuyến bay quá 10:00 tối và tránh rời Tu viện vào sáng ngày Bế Mạc. 
 7/ Những vị lần đầu tiên tham dự nên có mặt vào tối 31 tháng 7 để tham dự lễ sám hối và hướng dẫn tổng quát. 

8/ Thời tiết có thể lạnh, xin chư vị tham dự khóa tu mang đầy đủ áo ấm, khăn, nón v.v. 
 9/ Khóa tu không thu lệ phí, tất cả đều tùy hỷ cúng dường, yểm trợ Phật sự tại tu viện. 

10/ Sau khi ghi danh nếu không thể tham dự hoặc đã có người đưa đón xin báo cho BTC biết. 
 

Xin đại chúng mỗi ngày lạy sám hối và cầu nguyện cho mình và Tăng thân có đủ thuận duyên tham dự khóa tu.  
Xin cảm tại chúng, chúc nguyện chư vị an vui, sức khoẻ. Cầu nguyện chúng ta sẽ có một khóa tu an lạc. 
 

Sen búp kính bạch 
Tv.Trúc Lâm 


