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THÔNG BẠCH (SỐ 2) 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

 Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni.  
 Kính thưa Quý Phật Tử học viên. 
Chiếu theo thông bạch số 1 của khoá tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 8 Năm 2018, đề Ngày 20 
Tháng 7 Năm 2017 về địa điểm tổ chức vẫn không có gì thay đổi. Tuy nhiên, ngày tổ chức có 
thay đổi sớm hơn vài ngày. Khoá tu học sẽ bắt đầu từ Ngày 11 (Thứ Ba) đến Ngày 17 (Thứ Hai) 
Tháng 09 năm 2018. Trong thời gian này, chúng ta có 4 ngày tu học và 2 ngày du lịch tâm linh. 
Vì giá phòng ngủ ở tiểu bang Hawaii rất đắt cũng như đời sống sinh hoạt rất cao, nên ban tổ chức 
chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp phòng ốc theo tiêu chuẩn yêu cầu của các học viên cho 7 ngày 6 
đêm trong suốt thời gian tu học và đi tham qua. Giá biểu bao gồm:   

Ø Phòng ngủ cho 1 người là: $1,605.00 USD.  Phòng ngủ cho 2 người là: $ 988.00 USD.  
Ø Phòng ngủ cho 3 người là: $  896.00 USD.   Phòng ngủ cho 4 người là: $ 851.00 USD. 

Đặc biệt trong khoá tu học Bắc Mỹ lần thứ 8 này, Chư Tôn Đức Tăng Ni được thỉnh mời cũng 
cần phải ghi danh để lấy phòng. Mỗi vị đóng $500 USD. Sau khi hoàn tất khoá tu học, Ban tổ 
chức sẽ cúng dường lại 1 phần chi phí cho vé máy bay của quý vị.  

 
Chương trình tu học chi tiết sẽ được thông báo trong thông bạch ( Số 3). Ngưỡng mong Chư Tôn 
Đức Tăng Ni và quý Phật Tử học viên xin ghi danh càng sớm càng tốt để Ban tổ chức tiện việc 
đặt khách sạn và sắp xếp phương tiện di chuyển. 
Thời gian hạn chót ghi danh là Ngày 01 Tháng 07 Năm 2018. Mọi chi tiết ghi danh xin liên lạc 
Ban tổ chức qua những số điện thoại sau đây: (808) 222–0909 / (805) 479–3939 / (808) 258–
6289. 
 
Thành kính đảnh lễ vấn an sức khoẻ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chúc quý Phật Tử học viên 
vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.  
 
 
 

                                                                  Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. 
                                                                Nay thông bạch 

 
       Hoa Kỳ, ngày 01 tháng 12 năm 2017 
                   TM. BAN TỔ CHỨC 
             TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
           Tỳ Kheo THÍCH THÔNG HẢI 

	


