
GIÁO DỤC VỀ PHẬT PHÁP TẠI HỌC ĐƯỜNG Ở VICTORIA 
Dự án của Hội Đồng Phật Giáo Tiểu Bang Victoria 

Với 
Sự giúp đỡ của HỘI NGHỊ LIÊN TÔN THẾ GIỚI về HÒA BÌNH 

http://www.bcvic.org.au

 
Lý do cần có Chương Trình Giáo Dục về Phật pháp: 
- Phật pháp đóng góp nhiều vào việc giải quyết những xung đột xã hội một cách hài hòa, 
khoan dung và bất bạo động. 
- Nhiều tín ngưỡng khác đang được dạy tại trường học, cũng thế, những trẻ em đạo Phật 
và không phải đạo Phật nên có cơ hội để học về Phật pháp. 
- Thế giới biến chuyển rất nhanh, vì thế phải chắc chắn là thanh niên thuộc thế hệ kế tiếp 
có thể mang theo văn hóa và truyền thông Phật Giáo hướng về tương lai. 
Tiến triển của Chương Trình Giáo Dục Phật Giáo trong năm 2004 
- Có 5 lớp học tại 4 trường tiểu học và 1 trường trung học ở Melbourne. 
- Hơn 90 học sinh tham dự những lớp này. 
- Cô Sue Smith được tuyển dụng làm Điều Hợp Viên cho chương trình mỗi tuần một 
ngày. 
- 15 thiện nguyện viên được huấn luyện để làm giáo viên hướng dẫn về Phật pháp. 
- Phát triển và thử nghiệm chương trình học và tài liệu. 
Trong năm 2005 chúng tôi hy vọng sẽ: 
- Mở thêm lớp tại các trường ở Melbourne. 
- Huấn luyện thêm giáo viên thiện nguyện. 
- Tiếp tục tuyển dụng Điều Hợp Viên chương trình. 
- Mua thêm tài liệu phong phú và mới mẻ. 
Quý vị có thể giúp đở chương trình 
(1) Đóng góp tiền cho dự án vào những việc sau: 
- Mua sách 
- Cung cấp dụng cụ Nghệ Thuật và Thủ Công 
- Huấn luyện giáo viên 
- Giúp đở nhân viên giáo dục. 
(Lưu ý: những khoảng quyên góp trên $2.00 đều được khấu trừ thuế). 
Bằng cách  
- Quyên tặng tiền mặt hay chi phiếu kể từ ngày ngày Chủ Nhật 20/02.  
Hay là 
- Gởi chi phiếu hay money order về: 

http://www.bcvic.org.au/


Education Programme, Buddhist Council of Victoria, 
P.O. Box 6104, Footscray West, VIC 3012 

Xin vui lòng gởi ngân phiếu khả chi về 
Buddhist Council of Victoria Account # 3. 

(2) Làm giáo viên thiện nguyện? 
Nếu quý vị chú ý đến việc này, xin vui lòng liên lạc nhân viên giáo dục Sue Smith - 0413 
488 335. 
 


