
 

ỦNG HỘ CHUYẾN HOẰNG PHÁP CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA  

TẠI ÚC ĐẠI LỢI VÀ TÂN TÂY LAN NĂM 2007 

VÉ BẢO TRỢ & VÉ THÂN HỮU 
 
 

Chuyến Úc du của đức Đạt-lai Lạt-ma năm 2007 sẽ là một trong những sự kiện đáng kể nhất của 
nước Úc trong năm nay. Lịch trình chuyến Úc du này bao gồm các thành phố PERTH, BENDIGO, 
MELBOURNE, GEELONG, CANBERRA, THE SUNSHINE COAST, BRISBANE và  
SYDNEY, đòi hỏi một ngân quĩ lên đến nhiều triệu đô. 

Một trong những mục tiêu trọng yếu mà Ban Tổ Chức đề ra, đó là làm sao cho đông đảo người dân 
cư trú tại Úc Châu có được điều kiện thuận lợi để đến nghe đức Đạt-lai Lạt-ma nói chuyện. Phần 
lớn các chương trình sinh hoạt đều vào cửa miễn phí, mọi người đều có thể dễ dàng tham dự.  

Tuy vậy, ngân quĩ chi tiêu của chuyến Úc du rất nặng, trong đó nặng nhất là phần ngân quĩ dành 
cho tiền vé máy bay, phòng trọ, hệ thống bảo an, hội trường thuyết trình. Vì lý do đó, Ban Tổ Chức 
DLIAL rất mong đợi sự đóng góp ủng hộ của quí vị. Xin đọc dưới đây để xem bằng cách nào quí vị 
có thể trở thành một trong những vị Mạnh Thường Quân trên danh sách hỗ trợ chuyến Úc du này.  
 
 
VÉ BẢO TRỢ  $2,500 (incl. GST)
Vé Bảo Trợ sẽ mang đến cho quí vị nhiều ưu tiên. Quan trọng nhất đó là quí vị chắc chắn sẽ có chỗ 
ngồi tại mọi chương trình sinh hoạt, kể cả những buổi nói chuyện công cộng hiện nay đã hết vé vào 
cửa.  

• Giấy Cảm Tạ  
• 2 chỗ ngồi tại buổi đón tiếp đặc biệt dành cho các vị bảo trợ * 
• 2  tấm Katags (Khăn quàng trắng tượng trưng cho lời cảm tạ) 
• 2 chỗ ngồi danh dự tại các thời thuyết pháp và truyền lực gia trì tại Melbourne  
• 6 chỗ ngồi ưu tiên tại các buổi nói chuyện công cộng ở nhiều nơi trên toàn nước Úc, tùy 

ý chọn lựa (ngoại trừ Geelong)  
 
* Tại mỗi tiểu bang mà đức Đạt-lai Lạt-ma có đến viếng sẽ có một buổi tiếp đón các vị bảo trợ. 
Thông thường đức Đạt-lai Lạt-ma luôn đến để đích thân cám ơn các vị bảo trợ, tuy nhiên Ban Tổ 
Chức không thể bảo đảm là đức Đạt-lai Lạt-ma sẽ xuất hiện. 

TRỰC TIẾP GHI DANH, XIN NHẤN VÀO ĐÂY (tài liệu tiếng Anh)

HẠ TẢI ĐƠN GHI DANH TIẾNG VIỆT, XIN NHẤN VÀO ĐÂY
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VÉ THÂN HỮU $395 (incl. GST)
Vé Thân Hữu sẽ dành cho quí vị một số điều kiện ưu tiên,bảo đảm quí vị sẽ có chỗ ngồi ở mọi 
chương trình sinh hoạt, bao gồm cả những buổi nói chuyện công cộng hiện này đã hết vé vào cửa.  

• 1 chỗ ngồi danh dự tại các thời thuyết pháp và truyền lực gia trì tại Melbourne  
• 2 chỗ ngồi ưu tiên tại tất cả mọi buổi nói chuyện công cộng ở nhiều nơi trên toàn nước 

Úc, tùy ý chọn lựa (ngoại trừ Geelong)  

TRỰC TIẾP GHI DANH, XIN NHẤN VÀO ĐÂY (tài liệu tiếng Anh)

HẠ TẢI ĐƠN GHI DANH TIẾNG VIỆT, XIN NHẤN VÀO ĐÂY
 
 
THUYẾT PHÁP / TRUYỀN LỰC GIA TRÌ  - Vé  Bao 
Vì đức Đạt-lai Lạt-ma chỉ thuyết pháp tại Melbourne, vé vào cửa sẽ hết rất nhanh.  
Vé Bảo Trợ / Thân Hữu bảo đảm dành cho quí vị chỗ ngồi danh dự tại các thời thuyết pháp và 
truyền lực gia trì. Mua vé bảo trợ hay thân hữu như vậy, là một đóng góp tích cực để mang lại 
những buổi nói chuyện miễn phí. Để cảm tạ sự đóng góp lớn lao quan trọng này, Ban Tổ Chức kính 
tặng các vị bảo trợ và thân hữu chổ ngồi ưu tiên tại mọi buổi nói chuyện công cộng.  
Các buổi nói chuyện công cộng đều miễn phí cho công chúng, nên rất khó giữ được chổ ngồi, có 
nơi đã hết chổ. Do đó chọn Vé Bảo Trợ hay Vé Thân Hữu là một cách hữu hiệu để bảo đảm sẽ có 
chỗ ngồi ở những buổi nói chuyện công cộng mà quí vị muốn tham dự.  
 
 
THUYẾT PHÁP / TRUYỀN LỰC GIA TRÌ  - Vé Lẻ
Kỳ thuyết pháp lần này bao gồm bốn thời, giảng trong ba ngày.  

Giá vé - $300 (incl. GST). Mua vé qua Ticketek 132 849 
 
 
CÚNG DƯỜNG – ĐÓNG GÓP
Ban Tổ Chức chúng tôi hoan hỉ đón nhận bất cứ đóng góp nào của quí vị trên phương diện cá nhân, 
đoàn thể hay tổ chức từ thiện. Tịnh tài cúng dường có thể là $20, $40, $60, $80 and $100. Xin lưu ý 
là toàn bộ tịnh tài sẽ được dùng vào việc tổ chức chuyến Úc du này. Số tiền thặng dư  sẽ được dùng 
để hỗ trợ các cộng đồng Tây Tạng lưu vong.  
 
Quí vị có thể cúng dường trực tiếp trên mạng: online- nhấn vào đây (tiếng Anh). 
Hoặc gửi tịnh tài cúng dường bằng ngân phiếu ký cho Dalai Lama In Australia Ltd. qua bưu điện về 
địa chỉ: 

 

Dalai Lama Tour Information Office 

PO Box 69 

Richmond VIC 3121 
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BÁO CHÍ  
Mọi câu hỏi thuộc lãnh vực Báo chí xin liên lạc  

CPR Communications & Public Relations 

T 03 9654 4799 

Email: media@dalailama.org.au 

 
 
HỘI ĐOÀN CƠ QUAN HỢP TÁC  
Mọi thắc mắc xin liên lạc về: 

Dalai Lama In Australia Ltd 

PO Box 461, Bentleigh East 3165 Victoria  

T 03 9579 7955 

Email: tourpartner@dalailama.org.au

 

 
THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN  
Trong chuyến Úc du này, đức Đạt-lai Lạt-ma sẽ trải qua 11 ngày vào tháng 6, viếng thăm nhiều 
thành phố tại Úc châu, đây là cơ hội tốt cho những ai muốn tình nguyện phụ giúp.  
Ban Tổ Chức, Dalai Lama In Australia Limited (DLIAL), luôn cần người thiện nguyện để góp phần 
tổ chức cho chuyến Úc du này. 

Hiện tại không có chi tiết rõ ràng về những việc cần người thiện nguyện, tuy nhiên, nếu quí vị cảm 
thấy muốn tham gia góp phần vào chương trình thiện nguyện, chúng tôi đề nghị quí vị hãy gửi các 
chi tiết cá nhân đến địa chỉ điện thư phía dưới đây. 

Nếu tình nguyện góp sức, xin quí vị thông cảm và chấp nhận Ban Tổ Chức DLIAL quyết định ai sẽ 
làm việc gì. Sẽ có rất nhiều cơ hội để đóng góp thiện nguyện ở tất cả mọi thành phố đức Đạt-lai 
Lạt-ma sẽ đi qua.  
 
Ghi danh vào chương trình thiện nguyện, xin chọn một trong những cách dưới đây:  

- Fax: (03) 9579 7933 

- Gửi thư qua bưu điện đến địa chỉ: 

Volunteers At DLIAL (Thiện Nguyện tại DLIAL) 

PO Box 461 Bentleigh East 

VIC 3165 

- Email: volunteer@dalailama.org.au  
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