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BAN TỔ CHỨC TRẠI HÈ SINH HOẠT PHẬT TỬ KỲ III  

 

 

V/v: Thư Thông Báo thay Thư Mời Tham Dự Trại Hè Sinh Hoạt Phật Tử Kỳ III 
 

Ngày 06 tháng 06, 2008 

 

Kính thưa quý vị Phụ huynh, cùng các Anh Chị Em thanh niên thân mến,       

 
 

Để nhằm phát triển phẩm chất tâm linh và tạo cơ hội cho các Anh Chị Em trẻ có dịp gặp nhau, để cùng sống 

chung những ngày giờ trong tình huynh đệ, thầy trò thân thương một cách ý nghĩa và lợi lạc. Trại Hè Sinh 

Hoạt Phật Tử kỳ III, một trại hè dành cho tuổi trẻ thanh niên, được tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội Giáo 

Dục Từ Thiện Sariputra. Năm nay, trại được tổ chức tại Trung Tâm Tu Học và Sinh Hoạt Sariputra cạnh  

bên công viên và hồ Conroe, một nơi thật lý tưởng cho sự sinh hoạt lành mạnh ngoài trời của các bạn thanh 

thiếu niên trong những ngày nghỉ hè sau một niên học đã kết thúc. 

 

Trại Hè sẽ được tổ chức theo thời gian và địa điểm như sau: 

 

Thời gian : Thứ năm, ngày 03.07.2008 đến Chủ Nhật, ngày 06.07.2008 

Địa điểm : Trung Tâm Tu Học & Sinh Hoạt Sariputra 

              1450 Blake Road, Conroe, TX 77304 

 

Song song với các sinh hoạt trại như: thể thao, trò chơi, võ thuật truyền thống, khí công tâm pháp, lửa trại, 

văn nghệ, v.v..., còn có các buổi thuyết trình và thảo luận sẽ được đảm trách bởi Chư Tôn Đức Tăng, Ni đến 

từ các tiểu bang Hoa Kỳ và các nước Âu, Á. 

 

Trong dịp trại hè nầy sẽ có các buổi họp mặt giữa Phụ huynh và tuổi trẻ nhằm tạo sự hiểu biết và cảm thông 

giữa các thế hệ và giữa hai nền văn hóa Mỹ-Việt. Do đó, Ban Tổ Chức rất trông mong được sự ủng hộ đông 

đảo của các bậc Phụ huynh để khuyến tấn con em mình. Rất mong các Anh Chị Em trẻ đừng bỏ qua cơ hội 

hiếm hoi nầy, cố gắng sắp xếp thời gian về tham dự trại. 

 

Kính chúc quý vị và gia quyến luôn được nhiều sức khỏe và hạnh phúc dưới ánh từ quang của chư Phật. 

Trân trọng kính mời, 

BTC Trại Hè Sinh Hoạt Phật Tử Kỳ III 

Lưu Ý : Để biết thêm chi tiết và ghi danh, xin liên lạc:  

Dallas/Arlington:       Thục Hiền : 817-468-4245,  Mỹ-Linh : 214-497-9729 

Houston:                     Nguyên Bảo: 281-795-6096  

Austin:                        Thiện Thủy:  512-903-1308 / 512-339-2805 

California:                  Quảng Thanh: 310-377-4100 

Thêm các chi tiết khác xin vào trang nhà: www. ThanhNienPhatTu.org  

http://www.sariputraretreat.com/

