
  

FIRST DAY CURRICULUM 
CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN KHOÁ TU NGÀY THỨ NHẤT 

 
8:00 – 8:30 am Sign-in & Breakfast 
   Phụ huynh ký tên ghi danh.  Dùng điểm tâm 
 
8:30 – 9:00 am Welcome & Orientation. 
   Practice the basic rituals & chant. Practice listening to the Bell.   
   Chào mừng các em và hướng dẫn nội quy khoá tu.  Thực tập  
   nghi lễ, cách xá chào, lạy Phật….  Thực tập nghe chuông.  
  
9:00 – 9:45am Opening Ceremony –  
    Repentance & Promises.       
    Circumambulation with chanting around the temple.  
   Lễ khai mạc khoá tu – Sám hối & phát nguyện.  Kinh hành niệm 
   Phật quanh sân chùa. 
 
9:45 am  Breaktime & snacks 
   Nghỉ giải lao & ăn quà 
 
10 am   Games:  
    Name introduction game (get to know each other),  
    Team building games – 1. blow a ball over water cups, 2. 
    Passing On water filled cups 
   Trò chơi giới thiệu tên làm quen 
   Trò chơi đồng đội: 1. Thổi bóng qua mặt nước, 2. Chuyền nước 
 
11 am   Dharma class:  
    Sing along song – Breathing in Breathing out 
    Presentation about Planting bodhi seeds – why & how? 
    Lecture: Taking Refuge in Three Jewel & 5 precepts  
   Lớp học Phật pháp: 
    Tập hát – Thở vào thở ra 
    Tại sao phải “Ươm mầm bồ đề” và làm cách nào? 
    Bài giảng: Quy y Tam Bảo & Năm Giới 
 



Noon   Lunch: Five Meal Contemplations & Practice eating in Silence 
   Thọ trai: Năm điều quán niệm & Dùng trưa trong im lặng 
 
12:45 pm  Self-washing dishes & practice clean-up in mindfulness 
   Thực tập rửa chén và dọn dẹp trong chánh niệm  
   
1:30 pm  Total Relaxation: Guided body awareness & Nap.   
   Wakeup story 
   Buông thư & nghỉ trưa.  Câu chuyện tỉnh thức. 
 
2:15 pm  Snacks & Refreshments 
   Ăn quà & Giải khát  
 
2:30 pm  Art & Craft: Folding paper star candle holders 
   Giờ học nghệ thuật: Xếp đèn giấy 
 
4:00 pm  Bonding time  
   Giờ giao lưu   
 
5:00 pm  Dharma Sharings: Buddhist etiquettes & Vietnamese tradition 
   Chia sẻ: Oai nghi người Phật tử & truyền thống Việt Nam  
 
6:00 pm  Having Dinner in Silence 
   Dùng chiều trong im lặng 
 
6:30 pm  Group dharma song practice 
   Tập bài hát đạo tập thể 
 
7:00 pm  Sign-out 
   Phụ huynh ký tên  ra về. 
 
The curriculum is subject to change due to the weather and health conditions of 
the group. 
 

 

 

 

 



 

SECOND DAY CURRICULUM 
CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN KHOÁ TU NGÀY THỨ HAI 

 
8:00 – 8:30 am Sign-in & Breakfast 
   Phụ huynh ký tên ghi danh.  Dùng điểm tâm 
 
8:30 – 9:00 am Gathering in the Buddha Hall.  Reminders from the lead   
   dharma master – sư cô Thiện Ngọc 
   Explanation of Bodhisattva vows.  Practice chanting ten vows  
   of Universal Worthy Bodhisattva of Great Conduct. 
   Tập trung tại chánh điện.  Những lời nhắc nhở của sư cô hướng 
   dẫn – sư cô Thiện Ngọc.   Giải thích về lời nguyện của Bồ tát.   
   Học 10 điều nguyện của Đại Hạnh Phổ HIền Bồ tát  
 
9:00 – 9:45am Morning Service – Chanting of The Sutra about the Deep  
   Kindness of Parents and the Difficulty of Repaying it. 
   Thời tụng kinh sáng – Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu 
 
9:45 am  Breaktime & snacks 
   Nghỉ giải lao & ăn quà 
 
10:00 am  Games: Team building games – 1.  Triangle Catch,   2. A blind  
   caravan following the guidance of a master to save the   
   animals. 
   Trò chơi lớn: 1. Bảo vệ bạn, 2.  Đoàn người mù theo thầy đi  
   cứu thú vật 
 
11:00 am  Circle: Group Performance - Taking Refuge in Three Jewels.   
   Reward Stickers are given for the best participating group 
   Sinh hoạt vòng tròn: Quy y Tam Bảo 
   Thưởng cho đội tham gia ngoan nhất 
 
Noon   Formal Lunch: Five Contemplations & Practice eating in Silence 
   Thọ trai: Năm điều quán niệm & Dùng trưa trong im lặng 
 
12:45 pm  Self-washing dishes & clean-up in mindfulness 



   Thực tập rửa chén và dọn dẹp trong chánh niệm  
   
1:30 pm  Total Relaxation: Guided gratitude meditation & Nap.   
   Buông thư: hướng dẫn về Tri Ân. Nghỉ trưa.   
 
2:15 pm  Snacks & Refreshments 
   Ăn quà & giải khát  
 
2:30 pm  Art & Craft: Group Paint on a white fabric & learn how to  
   make a paper chef cook hat 
   Giờ học nghệ thuật: Vẽ tập thể trên vải trắng & học cách làm  
   nón đầu bếp bằng giấy 
 
4:00 pm  Bonding time  
   Giờ giao lưu   
 
5:00 pm  Dharma Sharings: 1. Ten Dharma Realms,  2. Video show about 
   the history of Buddha, 3.  Buddhist symbols – distinct   
   characteristics of Lotus flower 
   Chia sẻ Phật pháp: 1.  10 pháp giới, 2. Film về cuộc đời đức  
   Phật, 3. Biểu tượng Phật giáo – những đặc tính của hoa sen. 
 
6:00 pm  Having Dinner in Silence 
   Dùng chiều trong im lặng 
 
6:30 pm  Dedications.  Prayers for children in the world. 
   Tri ân Tam Bảo. Hồi hướng cho cha mẹ, thầy cô, quốc gia và  
   đàn na tín thí.  Hồi hướng cầu nguyện cho trẻ em trên thế giới. 
 
7:00 pm  Sign-out 
   Phụ huynh ký tên,  ra về. 
 
The curriculum is subject to change due to the weather and health conditions of 
the group. 
 
 
    



 
 

THIRD DAY CURRICULUM 
CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN KHOÁ TU NGÀY THỨ BA 

 
7:30 am  Packing Brunch for Field Trip and Prep food for children to  
   offer to the Monastic sangha. 
 
8:00 am  Sign-in & Breakfast 
   Phụ huynh ký tên ghi danh.  Dùng điểm tâm 
 
8:15 am  Gathering in the Buddha Hall.  Reminders of the lead dharma  
   master before the Field Trip.  Sing a song about Mindful Walk. 
   Guidance of Walk in Mindfulness.  Niệm Quán Thế Âm Bồ tát. 
   Tập trung tại chánh điện.  Lời nhắc nhở của sư cô hướng dẫn  
  
9:00 – 11:30am FIELD TRIP  to Mt.Pleasant Park  
    Practice Walking in Mindfulness 
    Recreate the Image of Buddha On Alms Round 
    Group photo at the park 
    Enjoy  a packed Brunch box 
    Team Building Games: Crossing to the awaken shore,  
    Potato sacks race, jump rope.   
    Bonding time 
    Circle activities: Guided sitting meditation.  Group song. 
  
   ĐI DÃ NGOẠI ở công viên gần chùa  
    Thực tập đi trong Chánh Niệm 
    Quý sư cô gợi lại hình ảnh khất thực như thời Đức  Phật  
    Chụp hình tập thể 
    Ăn bữa nửa buổi 
    Trò chơi đồng đội: Qua bờ giác ngộ, nhảy bao bố, nhảy  
    dây….Kết bạn 
    Sinh hoạt vòng tròn: hướng dẫn ngồi thiền.  Hát tập thể.  
 
11:45 am  Walk back to the temple 
   Đi về chùa  



 
12:00 am  Refreshments & snacks  
   Giải khát & ăn quà 
 
1:00 pm  Guided Total Relaxation with Baby Lullabies Music 
   Buông thư nghe nhạc ru bé ngủ. 
 
2:00 pm  Prep for Cooking Sessions 
   Chuẩn bị các đội nấu ăn  
 
2:30 pm  Cooking Teams: Baking Cup cakes, Stuffed Steamed Rolls on A  
   Pan, Decorations. 
   Học nấu  ăn: Làm bánh ổ,  bánh cuốn, trang trí. 
 
4:00 pm  Group assignments for last day’s Entertainment 
   Chia nhóm chuẩn bị trình diễn văn nghệ 
 
5:00 pm  Story telling: Buddha’s Great Disciples .   
   Short Talk: Appreciation & Gratitude.     
   Kể chuyện: Đệ tử Đức Phật 
   Chia sẻ: Tri Ân & Báo Ân 
 
6:00 pm  Having Dinner in Silence 
   Dùng chiều trong im lặng 
 
6:30 pm  Bonding time 
   Giờ giao lưu 
 
7:00 pm  Sign-out 
   Phụ huynh ký tên  ra về. 
 
The curriculum is subject to change due to the weather and health conditions of 
the group. 
 

 
 
 



 
THE FOURTH DAY CURRICULUM 

CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN KHOÁ TU NGÀY THỨ TƯ 
 

8:00 – 8:30 am Sign-in & Breakfast 
   Phụ huynh ký tên ghi danh.  Dùng điểm tâm 
 
8:30 – 9:00 am Gathering in the Buddha Hall.  Reminders from the lead   
   dharma master  
   Greetings to the guest Dharma Masters 
   Tập trung tại chánh điện. Lời nhắc nhở của sư cô hướng dẫn. 
   Chào đón quý thầy và quý sư cô  
 
9:00 – 9:45am Morning Service – Incense Offerings, Prostrations, Amitabha  
   Praise, Two Promises, Three Refuges.   
   Công phu sáng: Tán hương, Đảnh lễ Chúc tán, Di Đà tán, hai  
   lời hứa nguyện của trẻ em, Tự quy y.  Niệm Quán Thế Âm Bồ  
   tát  và kinh hành quanh chùa. 
 
10:00am  Breaktime. Each child has an ID photo taken. 
   Nghỉ giải lao.  Mỗi em được chụp hình làm bằng mãn khoá. 
 
10:00 – 12:00am Rehearsals for the Entertainment program 
   Tập diễn cho chương trình văn nghệ cuối khoá 
    
10:30 – 12:00am Individual Interview with the lead dharma Master Thiện Ngọc 
   Tham vấn riêng với sư cô hướng dẫn 
 
Noon   Picnic Lunch – Pizzas & Instant noodles 
   Dùng cơm trưa trại tự do 
 
1:00 pm  Guided total relaxation with Lullabies 
   Nghỉ trưa 
 
2:00 pm  Assigned Review Groups for the Dharma Jeopardy  
   Chia nhóm học ôn bài cho buổi đố vui Phật Pháp 
   



4:00 pm  Dharma Jeopardy 
   Thi đố vui Phật Pháp  
 
5:15 pm  Refreshments 
   Giải lao  
 
5:30 pm  Closing Ceremony & Candle Light Offerings 
   Lễ bế mạc và dâng đèn cầu nguyện. 
 
6:00 pm  Souvenir Group Photo 
   Chụp hình tập thể  lưu niệm  
    
6:15 pm  Fun Time with candy-filled Pĩnada 
   Vui cười với trò đập cây vào Pinada  
 
6:45 pm  Snack Meditation Circle in Buddha Hall 
   Slideshow of the dharma camp 
   Entertainment program 
   Award Ceremony  
   Souvenir group photos 
   Thanks Giving 
   Thiền vòng tròn thưởng thức bánh kẹo 
   Xem những hình ảnh khoá tu 
   Chương trình văn nghệ 
   Lễ phát giải thưởng và trao bằng tham dự khoá tu 
   Chụp hình lưu niệm 
   Cảm tạ 
 
8:00 pm  Dùng bữa tối chia tay 
   Farewell Dinner    
 
8:30 – 9:30pm Completion of the Dharma Camp 
   Hoàn mãn 
The curriculum is subject to change due to the weather and health conditions of 
the group.    
 


