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THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ƠN GỌI DÕNG THÁNH TÂM HUẾ 2019
Kính gửi: Quý Cha, quý Phụ huynh, và các bạn nam thanh niên Công giáo
muốn tìm hiểu ơn gọi Dòng Thánh Tâm Huế.
Đệ Tử Viện Giêsu Hài Đồng chúng con xin thông báo về kỳ tuyển “ứng sinh Ơn Gọi Dòng Thánh Tâm Huế”
cho năm học 2019 - 2020 nhƣ sau:
1. Điều kiện gia nhập Đệ Tử Viện:
- Là nam thanh niên Công giáo muốn sống đời tu dòng, thƣờng không quá 28 tuổi;
- Có sức khỏe tốt, có trí phán đoán tốt, có đức tính tốt, có ý ngay lành;
- Đã tốt nghiệp THPT hoặc ĐH, CĐ, THCN, TC;
- Vƣợt qua kỳ tuyển sinh vào Đệ Tử Viện;
- Và nộp hồ sơ gồm có ở mục 3.b. dƣới đây.
NB: Ứng sinh mắc các bệnh truyền nhiễm, có vấn đề về giới tính, đã bị loại ở Hội Dòng khác
hay ở Đại Chủng Viện thì không phù hợp với Dòng Thánh Tâm Huế.

2. Các môn thi tuyển:
- Trắc nghiệm kiến thức phổ thông về Giáo lý Hội Thánh Công Giáo
- Kiểm tra Việt văn
- Kiểm tra Anh văn
3. Đăng ký dự thi:
a. Thời gian đăng ký: từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 15 tháng 8 năm 2019.
b. Hồ sơ gồm có:
- Giấy đăng ký tìm hiểu-dự thi Ơn gọi Dòng Thánh Tâm Huế (xem tải mẫu dưới đây)
- Đơn xin gia nhập Đệ Tử Viện Dòng Thánh Tâm Huế (viết tay)
- Giấy Chứng nhận Rửa tội và Thêm sức
- Giấy Giới thiệu của Cha quản xứ về đƣơng sự và gia đình
- Giấy Khai sinh (bản photocopy)
- Sơ yếu lý lịch Đệ Tử Dòng Thánh Tâm Huế (xem tải mẫu dưới đây)
- Chứng nhận khám sức khỏe tổng quát
- Học bạ hay chứng nhận học lực
- Bản photocopy-công chứng bằng THPT, ĐH, CĐ, THCN, các chứng chỉ khác
- Kết quả thi vào Đệ Tử Viện Dòng Thánh Tâm Huế
a. Nơi nhận hồ sơ:
Lm. Giuse Dƣơng Bảo Tịnh, CSC
67 Phan Đình Phùng, Phƣờng Vĩnh Ninh, Thành phố Huế.
Email: duongbaotinh@gmail.com / Di động: 0984775885
4. Thời gian và địa điểm tìm hiểu + thi tuyển:
a. Thời gian : từ ngày 16-20/8/2019 (sẽ có chương trình chi tiết trong những ngày tìm hiểu và thi tuyển)
b. Địa điểm : tại Dòng Thánh Tâm, 67 Phan Đình Phùng, Phƣờng Vĩnh Ninh, Thành phố Huế.

Nếu Bạn -Yêu mến Thánh Tâm

Chúa Giêsu; -Muốn mặc lấy tâm tình của
Đức Kitô thương xót, hiền lành và khiêm nhường; -Muốn tu Dòng trở thành Tu
sĩ Linh mục để truyền bá Tin Mừng cách đặc biệt qua việc giáo dục và phục vụ
thanh thiếu niên. Mời Bạn hãy đến mà xem và nên một trong chúng tôi !
Làm tại Đệ Tử Viện, ngày 12 tháng 5 năm 2019
ơ

Tu sĩ Lm. Giuse Dương Bảo Tịnh, CSC
Phụ trách ơn gọi
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ĐĂNG KÝ
TÌM HIỂU-DỰ THI ƠN GỌI DÕNG THÁNH TÂM HUẾ

Dán
ảnh của bạn

Niên khóa : 2019 - 2020

THÔNG TIN VỀ BẢN THÂN:
1. Tên thánh, họ và tên: …………………………………………………............................................................................................
2. Sinh (theo CMDN): ngày…………. tháng………….. năm…………............
Nơi sinh: …………………………............................................................................................................................................................
3. Đã có bằng tốt nghiệp (chọn đánh dấu X vào những ô sau):
 Đại học

 Cao đẳng

 Trung cấp

 Phổ thông Trung học

Tốt nghiệp bằng cao nhất năm: …………………… Chuyên ngành: ………………………………………………
4. Biết ngoại ngữ: ………………………………………………...…..........., trình độ………………………………….…………..
5. Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………………...……………………………...…….
Điện thoại: ………………………………… Email: ……………………………………...…………………………………………
6. Đã tìm hiểu ơn gọi Giáo phận (nếu có): ..............................................................................................................................
hay Hội Dòng (nếu có): ...............................................................................................................................
Thời gian tìm hiểu từ năm: …………………… đến năm: …………………….
Do Linh mục ……………………………………...……………………………..……………………………………, phụ trách.
7. Ngƣời giới thiệu tìm hiểu ơn gọi Thánh Tâm: …………………………………………………………………………...
hoặc tự tìm hiểu 
8. Chọn theo ơn gọi:  Linh mục

 Tu huynh

THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH VÀ GIÁO XỨ:
9. Tên thánh, họ và tên cha: ……………………...……………………………………………………….… Tuổi ………………
10. Tên thánh, họ và tên mẹ: ………………………………...……………………………….…….………… Tuổi ……………..
11. Nơi thƣờng trú: …………………………………………………………………………………………………………………………
12. Thuộc Giáo xứ: ………………………………………...………….…… Giáo phận: ………………………….……………….
13. Linh mục Quản xứ: ……………………………………………………………………………………………..……………...…….
14. Ghi chú khác (nếu có): ……………………………………………………………………………………………..……………….
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..

Làm tại ……….……………..…………, ngày….…… tháng…….…. năm …….……
(chữ ký, tên thánh, họ và tên)
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SƠ YẾU LÝ LỊCH
ĐỆ TỬ DÕNG THÁNH TÂM HUẾ
Niên khóa: …………………………………

Dán
ảnh của bạn

4x6

1. LÝ LỊCH BẢN THÂN:
* Tên thánh và họ tên (viết hoa): …………………………………..........................................................................................................
* Sinh (theo CMND)

: ngày………… tháng…………… năm……………..….....

* Rửa tội

: ngày………… tháng…………… năm……………..….....

* Thêm sức

: ngày………… tháng…………… năm……………..….....

* Thuộc Giáo xứ: …………………………………………….… Giáo phận: ..........................................................................................
* Nguyên quán (xã/phƣờng, huyện/quận, tỉnh/thành):
…………………………………....................................................................................................................................................................................

* Nơi đăng ký thƣờng trú (xã/phƣờng, huyện/quận, tỉnh/thành):
…………………………………....................................................................................................................................................................................

* Linh mục bảo trợ (tên thánh và họ tên): …………………………………......................................................................................
Địa chỉ: .....................................................................................................................................................................................................................
* Ân nhân bảo trợ (tên thánh và họ tên): ………………………………….........................................................................................
Địa chỉ: .....................................................................................................................................................................................................................
2. SỨC KHỎE BẢN THÂN:
* Chiều cao: ………………… * Trọng lƣợng:.................................
* Trƣớc đây mắc bệnh mãn tính: …………………………………...........................................................................................................
* Đã giải phẩu vì bệnh: ………………………………….................................................................................................................................
* Hiện đang mắc bệnh: ………………………………….................................................................................................................................
3. TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA – NĂNG KHIẾU BẢN THÂN:
* Đã học xong: …………………………………....................................................................................................................................................
* Biết chuyên môn: …………………………………..........................................................................................................................................
4. QUAN HỆ GIA ĐÌNH:
* Cha (tên thánh và họ tên):

………………………………….....................................................................................................................

Sinh ngày tháng năm: …………………………………. Nghề nghiệp: ………………..……………………..................................
* Mẹ (tên thánh và họ tên):

…………………………………......................................................................................................................

Sinh ngày tháng năm: …………………………………. Nghề nghiệp: ………………..……………………..................................
* Cha mẹ sinh đƣợc ................... ngƣời con,

…………trai, …………gái

.

Tôi là con thứ ............................trong gia đình.
Có ....................... anh đã lập gia đình,

.............................. anh

chƣa lập gia đình.

Có ....................... em trai đã lập gia đình, ......................... em trai chƣa lập gia đình.
Có ....................... chị đã lập gia đình,

................................. chị

Có ....................... em gái đã lập gia đình,

......................... em

chƣa lập gia đình.
gái chƣa lập gia đình.

* Trong gia đình có anh/chị/em đi tu: Tên gì? Dòng nào? Địa chỉ?
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

* Trong gia đình có ai mắc bệnh mãn tính gì?
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

5. ĐÃ TÌM HIỂU ƠN GỌI TRƢỚC KHI VÀO ĐỆ TỬ VIỆN DÒNG THÁNH TÂM HUẾ:
* Đăng ký vào Dự tu của Giáo xứ:……………………………………………………………...………………………..........................
từ năm ………...……… đến năm ……………………
Do Linh mục:……………………………….........................................................……………………………………...………. phụ trách.
* Đăng ký vào Dự tu của Giáo phận:………………………………………………......…………………..............................................
từ năm ………...……… đến năm ……………………
Do Linh mục:……………………………….........................................................……………………………………...………. phụ trách.
* Đăng ký vào Hội Dòng: …………………………………………………………………………………………………………………….
từ năm ………...……… đến năm ……………………
Do Linh mục:……………………………….........................................................………………………………….......………. phụ trách.
6. ĐÃ SINH HOẠT MỤC VỤ TRƢỚC KHI VÀO ĐỆ TỬ VIỆN DÒNG THÁNH TÂM HUẾ
* Tại Giáo xứ nơi gia đình ở:…………………………………..................................................................................................................
Đã làm:  Lễ sinh: ………………………………………….…… từ năm …………………đến năm …………………………
 Ca đoàn: ……………………………..……………… từ năm ………………....đến năm ………………………....
 Giáo lý viên: ……………………………..………… từ năm …………………đến năm ………………………...
 Hội đoàn: ………...…………..…………….………… từ năm ………………… đến năm …………………….….

Do Cha Sở: ………...…………..…………………………………………………….…………………………………………………………..
* Đã giúp mục vụ tại Giáo xứ:…………………………………...................................................................................................................
Về công việc:………………………………..........………………………………………………………………………..……………………
từ năm ……………………..…… đến năm ………………………
Do Linh mục:………………………………………………………………….......... ……………………………………….. phụ trách
7. GIAI ĐOẠN ĐỆ TỬ VIỆN DÕNG THÁNH TÂM HUẾ:
* Gia nhập Đệ Tử Viện : ngày ................ tháng................. năm…………………
* Cha Giám đốc Đệ Tử Viện: ………...…………..……………………………………………………………………….………….…….
* Ba ngƣời bạn thân: 1/ ………...…………..………………………………………………………………………………………………….
2/ ………...…………..…………………………………………………………………………....................................
3/ ………...…………..………………………………………………………………………………………………….
8. GHI CHÖ KHÁC :
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Đệ Tử Viện, ngày …………... tháng …………... năm …………..............
(chữ ký, tên thánh, họ và tên)

