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   Địa chỉ: Chùa Linh-Sơn Northwest: 13506 Ann Louise Rd, Houston, Texas 77086 

 

MẪU KHAI BÁO DỊ-ỨNG THỰC-PHẨM 

 
Mục đích - Trong sinh-hoạt hằng tuần tại Gia-Đình Phật-tử Linh-Sơn, các đoàn-sinh 
đều được dùng cơm chay Chánh-niệm vào mỗi buổi trưa chủ nhật tại Hội-Trường 
Lục-Hòa do ban trai soạn hội phụ huynh lương Sơn thực hiện. Ngoài ra thỉnh thoảng 
các em cũng được thưởng-thức các món bánh trái thực-phẩm khác, hoặc do chính 
các em thực tập làm ra dưới sự chỉ dẫn của các anh chị huynh-trưởng, hoặc mua từ 
các tiệm ăn bên ngoài. Điều mà chúng tôi đặc biệt quan tâm nhất là tránh cho 
các em các trường hợp dị-ứng thực-phẩm. Do đó, chúng tôi cần nắm vững tình-
trạng này trong tổ-chức, để ngăn ngừa những bất trắc có thể xảy ra. 
 
Mẫu khai báo dị ứng thực phẩm được thiết lập vào các trường hợp sau đây 
   1) Khi nạp đơn xin gia nhập Gia-Đình Phật-tử Linh-Sơn (đối với Tân đoàn Sinh) 
   2) Khi lập thủ tục ghi danh vào đầu mỗi niên khóa (đối với đoàn sinh cũ) 
   3) Khi phụ huynh phát giác con em mình bị dị-ứng thực-phẩm (bất kỳ lúc nào) 
 
Danh sách đoàn xin bị dị ứng thực phẩm được phổ biến đến: 
   1) Ban Trai soạn Hội Phụ-huynh Linh-Sơn (để niêm yết) 
   2) Liên Đoàn Trưởng,  Đoàn Trưởng liên hệ 
 
 

CHI TIẾT KHAI BÁO: 
Tôi tên là:  __________________________________________________________ 

phụ huynh của đoàn sinh: ______________________________________________ 

Xin khai báo rằng: 

     [    ] con của tôi không hề bị dị ứng về thực phẩm,  

   [    ] con của tôi thường bị dị ứng với các thực phẩm sau: 

 

___________________________________________________________________ 

 

Chữ Ký của Phụ-Huynh:   __________________________ , ngày ___________________ 
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