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Trường Phật Giáo Pal là trường trung học Phật Giáo đầu tiên và duy
nhất tại Úc Châu. Theo nguồn gốc, Phật Giáo không được xem là một
tôn giáo và Đức Phật không tự xem chính ngài là thượng đế. Phương
cách áp dụng Phật Giáo của trường chúng tôi phản ánh một chân lý triết
học được đặt nền tảng trên các đạo đức và giảng dạy của Đức Phật.
Theo như thế chúng tôi thuộc thế tục và là trường trung học độc lập cho
nam và nữ, và chúng tôi đón nhận học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 thuộc tất
cả nguồn gốc, sắc tộc, tôn giáo và mọi tầng lớp xã hội.
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Thông Điệp từ

HIỆU TRƯỞNG
Những người đạo Phật có thể biết Đức Phật là
một vị thiết kế trí tuệ loài người tột bật trên thế
gian, nhưng đối với tôi điều rõ ràng là nghề đầu
tiên và lỗi lạc nhất của Đức Phật là giáo viên.
Và chúng ta biết chắc điều này vì, cho đến hiện
tại ngài vẫn còn giảng dạy chúng ta qua Phật
Pháp của ngài.
Cố nhiên, Đức Phật đã biết giáo dục là một chủ chương vĩ đại xóa bỏ chênh lệch xã hội. Ở thời của
ngài có chế độ 6 đẳng cấp, từ quảng gia đến tận vua chúa và đến các vị tu sĩ bật cao được gọi là các
bật Bà La Môn. Trong lúc xã hội thời đó tin rằng con người được sinh ra trong vòng nô lệ hoặc hoàng
tộc thì Đức Phật kiên quyết giữ vững rõ ràng rằng:
Không một ai sinh ra là người quý phái
Con người trở thành người cao quý chỉ qua việc làm tốt của họ.
Trong Tăng Đoàn vĩ đại của ngài (các cấp bậc của các tu sĩ), bao gồm hàng ngàn vị A La Hán, ta có
thể tìm thấy người xin ăn, kẻ cướp của giết người, Hoàng Tử, trẻ con và vân vân; tất cả đã đều được
đặc ân và phúc lành nhận sự giảng dạy từ chính Bật Đạo Sư Vĩ Đại. Những ai đã được ánh sáng
giảng dạy của Đức Phật xóa tan bóng tối đã tìm được con đường chấm dứt tất cả khổ đau trong đời.
Quả thực, Đức Phật, là bật đạo sư vĩ đại trên thế gian, ngài cho thấy rằng tất cả mọi người, bất kể với
danh hiệu nào xã hội cho họ, khi được có cơ hội nhận món quà giáo dục đều có thể đạt kết quả giác
ngộ trọn vẹn cao nhất như nhau.
Hiện nay, trong một xã hội hạnh phúc và bình an phát nguồn từ đồ ăn và thức uống, chúng ta sẽ tìm
thấy các giáo viên hoặc trường học rất xuất sắc và lành mạnh. Chúng ta biết mỗi cộng đồng trường
học đều có một truyện để kể. Trường Trung Học Phật Giáo Pal là một chương mới trong sách giáo
khoa thuộc dòng cũ xưa do Đức Phật khai sáng - gọi là Phật Pháp.
Trường học xuất sắc không nỗi tiếng vì sự giàu có hay tiện nghi của họ – chẳng hạn như sân đá banh,
hồ bơi, phòng tập thể dục hiện đại hoặc các toà nhà cổ lịch sử.
Trường học xuất sắc nổi tiếng vì có ý thức cộng đồng và quyết tâm thành công, vì sự cam kết vững
chắc của họ đối với từng học sinh và gia đình của học sinh, và điều chắc chắn là tất cả học sinh bất
chấp nguồn gốc, đều xứng đáng được có sự giáo dục tốt nhất– về mặt học thuật cũng như đạo đức,
mà xã hội có thể cho. Đây là chủ đề cơ bản của truyện của trường chúng tôi.

MR PANHA PAL
HIỆU TRƯỞNG
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Giác Ngộ
Vì Sáng Suốt,
Đạo Đức và
Chuyên Cần.
Phương châm của Trường Phật Giáo
Pal, “Giác Ngộ Vì Sáng Suốt, Đạo Đức và
Chuyên Cần”, là nền cốt triết lý giáo dục
cho phong tục học và giáo hoá của Trường.
Thôi thúc bởi Bát Chánh Đạo của Đức
Phật, Trường của chúng tôi không chỉ tin
vào sự truyền đạt kiến thức học thuật, mà
còn tu dưỡng cá nhân trọn vẹn bằng đúng
sự sáng suốt (panna), đạo đức (sila) và sự
cố gắng (samadhi). Từ ba cột trụ này mà
Trường bắt nguồn cho các nguyên tắc và
chương trình học thuật, giáo hoá, tâm linh
và kỷ luật.

* Các từ panna, sila và samadhi là từ dịch
tương xứng từ ngôn ngữ Pa-li (Ấn Độ) cho
sự sáng suốt, đạo đức và chuyên cần, tương
ứng thứ tự này.
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Chào Đón Quý Vị đến Trường Chúng Tôi
Trường Phật Giáo Pal là một tổ chức phi vụ lợi, cung cấp nền
giáo dục hiếm có và được Bộ Giáo Dục Úc Châu công nhận
được quyền cấp chứng chỉ học tập lên đến và bao gồm Bằng Tốt
Nghiệp Trung Học (HSC).
Chúng tôi dẫn đầu trong nghành giáo dục giảng dạy ứng dụng
kỹ thuật và phương pháp mới; là một trong số những trường học
rất hiếm đã phát huy và thực hiện hệ thống “lớp học không giấy”.
Chúng tôi đặt tên cho lối học mới này là Kinh Nghiệm Học Tập
4 Chiều: khi học tập có tác dụng nâng cao và biến đổi; khi tập
quán và hiệu lực tốt hoà hợp vào đời sống và thói quen của học
sinh; khi học sinh có thể học hỏi ở mọi nơi và mọi lúc cùng bạn
ngang hàng, trong nhóm hay với sự hổ trợ của giáo viên.
Là Trường Trung Học Phật Giáo đầu tiên và duy nhất trên
nước Úc, chúng tôi kết hợp chặc chẽ triết lý Phật Giáo vào sự
giảng dạy hằng ngày làm việc truyền dạy đạo đức và tư cách
đoan chính, tính nết tốt và hiểu biết sáng suốt. Tại trường Phật
Giáo Pal, học sinh học các giá trị này qua việc làm. Học sinh
của chúng tôi tích cực tham gia việc thiện và lãnh đạo, riêng tại
trường cũng như bên ngoài trong cộng đồng địa phương, và trên
toàn quốc ở khắp các tiểu bang và vùng quê. Qua ý thức chọn
lựa những cơ hội thích hợp, học sinh của chúng tôi học được
NĂM đức hạnh sau đây (bắt nguồn từ sự giảng dạy của Đức
Phật):

Ảnh trên: Học sinh của chúng tôi tham gia các trại thể thao và
giải trí hàng năm, để tập trung vào các kỹ năng xây dựng tinh
thần đồng đội, các sinh hoạt thể thao ngoài trời, nhận thức giá
trị của thiên nhiên và các yếu tố cần thiết trong đời sống.

Ảnh trên: Học sinh của chúng tôi là những thiện nguyện viên
tích cực thường xuyên phục vụ những người bị bất lợi, người
già và xã hội.

Vì thế, chúng tôi không phải là một trường tôn
giáo theo nghĩa rằng chúng tôi theo những ý
tưởng trên nền tảng niềm tin thanh khiết và
chỉ gồm giáo lý, hay theo nghĩa rằng chúng tôi
dùng niềm tin làm bài chủ cho lý lẽ. Đúng hơn
chúng tôi là một Trường khoa học theo đúng ý
nghĩa xác thực nhất: chúng tôi hướng vào việc
bồi dưỡng cho học sinh sự yêu thích theo đuổi
sự thật trong mọi lãnh vực, thực chất và tâm
linh, những gì đã được khám phá và luôn cả
những điều chưa được khám phá.
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Phương Pháp Học Tập 4Chiều Của Chúng Tôi
Theo truyền thống, lớp học được người ta nghĩ đến là
nơi giảng dạy theo mẫu xưa ‘giảng và chép trên bảng’. Vì
thế lớp học được xem là tuyệt vời khi học sinh tham gia
vào và thích thú với nội dung được trình bày. Thế nên, thử
thách đối với Trường của chúng tôi, là hỏi : “Chúng tôi có
thể làm gì tốt hơn cho học sinh?”
Một điều chắc chắn là: ngành kỹ thuật hiện đang thay đổi
cách giảng dạy của trường học và cách học tập của học
sinh. Nó sẽ tiếp tục thay đổi cách chúng ta đến gần và
tương tác với nội dung định hướng các trải nghiệm giáo
dục ở tốc độ tăng nhanh mau chóng.
Tại Trường Phật Giáo Pal, phòng học 4Chiều của chúng
tôi tập trung vào học sinh, trở thành khác biệt, và với sự
tham gia cộng tác và khảo sát lớp học tràn đầy sự thi đua
sáng tạo. Phương cách tiếp cận này, thiết kế cho mọi cách
rèn luyện, tạo điều kiện cho học sinh sở hữu sự học tập
của mình đồng thời truyền dạy các năng khiếu kỹ thuật,
phân tích và thích ứng cần thiết trong thế giới thuộc số tự
luôn luôn thay đổi của chúng ta.

Mục tiêu không chỉ
ngưng sử dụng giấy.
Mục tiêu là cung cấp
trình độ giáo dục
cao nhất.

HỌC SINH CÓ THỂ...

GIÁO VIÊN CÓ THỂ...

>

CỘNG TÁC cùng bạn học hoặc giáo viên,
dù trong hay ngoài lớp học, để hoàn tất
bài làm chung nhóm hoặc học tập theo đề
án riêng.

>

>

ĐƯỢC AN TÂM, vì tất cả các thông tin và
bài tập đều được lưu giữ và sao chép dự
trữ trong bộ thiết bị phục vụ trên mây.

TIẾT KIỆM THỜI GIỜ bằng cách truy cập và chấm
điểm bài làm của học sinh ở bất cứ lúc nào và nơi
nào. Ý kiến phản hồi cho bài tập sẽ được ngay lập
tức đồng bộ hoá cùng tập ghi chép của học sinh,
và có thể được truy cập ngay lập tức.

>

>

TRUY CẬP mọi nội dung học tập của bất
cứ thời điểm nào, luôn cả từ những năm
trước và các môn học trong quá khứ.

SẮP ĐẶT tất cả nội dung môn học và đơn vị giảng
dạy vào thư viện tầng số, và sẽ giúp học sinh càng
dễ dàng học tập và theo sát dãy khóa học.

>

TÙY BIẾN CÁCH HỌC TẬP CHO HỌC SINH, vì
có thể xác định rõ hơn và giám sát nhu cầu của
học sinh, và như thế giáo viên có thể thiết kế và
thúc đẩy các bài tập cụ thể giúp học sinh cải tiến
thành tích.
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Tại Trường Phật Giáo Pal, chúng tôi nắm được rằng
sức lực khả năng và sự phát triển của học sinh được
đặt trên một cộng tác tam giác thành hình giữa học
sinh, phụ huynh và nhà Trường. Nghiên cứu khoa
học chứng minh rằng các học sinh có cha mẹ tham
gia vào việc học sẽ tích cực tận tụy, tâp trung nhiều
hơn và sẽ nhắm mục tiêu cao hơn.

“Cách học tập bằng kỹ thuật đã giúp tôi làm bài có tổ chức
hơn và tôi có thể ôn lại các bài chép bất cứ khi nào cần,
không giống như bài trên tập giấy có thể dễ dàng lạc mất
hay bị hư hại. Tôi thích thú với lớp học vì bài học không chán
ngắt, mà lại còn thú vị nữa!”
-- Jia Man Lee

Thế nên phụ huynh được khuyến khích tham gia vào
việc học của con em, và việc này càng dễ dàng hơn
với Cổng Phụ Huynh trên mạng, nơi mà phụ huynh
có thể dùng máy tính hay điện thoại thông minh để
truy cập các thông tin về điểm, hạng, tốc độ góp bài,
sinh hoạt trong trường của con em và nhiều hơn
nữa.
Ngoài ra, giáo viên và phụ huynh có thể có sự truyền
đạt thông tin trực tiếp không gián đoạn qua cổng
phụ huynh trên mạng. Điều này cho phép sự rõ ràng
nhanh chóng hơn giữa gia đình và trường học, đồng
thời có được sự cố kết các giá trị dạy cho học sinh.
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Ảnh: Học sinh của chúng tôi trình diễn trên
sân khấu trước hơn một ngàn kháng giả
trong dịp Tết Trung Thu tại Cabramatta

Giáo Trình Của Húng Tôi Cơ Hội Cho Quý Vị
CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI
KHOÁ VÀ HỘI HỌC SINH
Chúng ta biết rằng một người thành
công là người có Trí Tuệ, Thể Xác và
Tâm Linh lành mạnh. Tại Trường Phật
Giáo Pal, chúng tôi không chỉ muốn nói
về điều này mà còn muốn bảo đảm học
sinh có động cơ “thực hiện lời nói”. Ngụ
ý là chúng tôi muốn đạt được như thế
thì không những phải cung cấp giáo dục
giảng dạy theo tầm mức thế giới cho trí
tuệ của học sinh mà còn khuyến khích
sức khỏe và tâm linh tốt qua các hội học
sinh đa dạng.
Ảnh: Các học sinh nhận giải thưởng Hội Đánh Cờ NSW

Hội Toán Mở Mang Tinh Thần
Trong Hội Toán, chúng tôi theo phương
pháp Thầy-và-Trò. Thầy khuyến khích
trò giải những bài toán lạ, và hướng dẫn
bằng cách cho thấy một bài toán hóc
búa có thể được cắt ngắt thành nhiều
bước để giải những bài toán nhỏ hơn.
Sau đó Thầy kiên nhẫn cho trò thời giờ
và không gian để khám phá, suy nghĩ và
phản hồi. Trò nhận thức rõ rằng, với các
quá trình suy nghĩ theo lối kinh nghiệm
thì Toán Học là một dụng cụ làm mẫu
và giải kết những khó khăn phức tạp,
không những cho môn Toán mà luôn cả
trong đời sống. Mục tiêu của Hội Toán
là tuyển chọn các học sinh Toán có tinh
thần tinh túy vào tham gia các cuộc thi
thanh thế và những đại hội thi ở bật tiểu
bang và toàn quốc.
Hội Đánh Cờ
Bàn cờ là một đường kẻ 8x8 ô vuông.
Tuy nhiên, theo nguyên tắc của trò chơi,
thì các nhà toán học đã chứng minh
rằng có vô số cách kết hợp nước đi cho
bất cứ ván cờ nào.
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Điều này có xa lạ chi đối với những thử
thách trong đời và các năng khiếu giải
quyết vấn đề?
Lập cách vạch kế hoạch, trù tính, sự
sáng suốt và nhìn xa không những đối
với nước đi của chính mình mà còn
phải liệu trước kế hoạch và chiến lược
của đối thủ, là bộ năng khiếu thực chất
cần phải học qua kinh nghiệm đánh cờ.
Hội Đánh Cờ cũng luyện học sinh cho
những cuộc thi và tranh giải vô địch
trong trường, cũng như các Liên Hội
Đánh Cờ Tiểu Bang. NSW.
Hội Giải Mã
Trường Phật Giáo Pal biết chúng ta chỉ
đang ở lúc khởi đầu của thời đại thông
tin. Một thời đại khi máy tính, kỹ thuật tự
động, người máy, xe và phi cơ tự lái chỉ
là những sự khởi đầu. Ở trung tâm của
một kỷ nguyên như thế là nhân lực được
quý trọng vì các năng khiếu giải mã máy
tính. Vì thế Hội Giải Mã của chúng tôi
tạo cơ hội cho học sinh được khởi hành
sớm trong một thế giới mà chắc hẳn sẽ
đòi hỏi các em phải nói, làm và sử dụng
ngôn ngữ máy tính – giải mã.

Giáo Trình
Trường Phật Giáo Pal nghiêm khắc luyện
và dạy học sinh theo đúng các chứng nhận
sau đây:
• GiáoTrình của Úc Châu và Giáo Trình
Tiểu Bang NSW
• Hồ Sơ Thành Tích trong Trường (RoSA)
từ Lớp 7 đến Lớp 10
• Khóa Tốt Nghiệp Trung Học (HSC) cho
Lớp 11-12
Trường chúng tôi có dạy nhiều môn học và
tuyển chọn thật kỹ các giáo viên giảng dạy
có tinh thông về nội dung môn học cũng
như khiếu trong nôm và tạo động cơ thúc
đẩy học sinh.
Giáo viên Trường Phật Giáo Pal không chỉ
là những nhà sư phạm mà họ còn là những
lãnh đạo chăm sóc học sinh về mặt học
thuật cũng như tâm linh.
Các môn học Trường chúng tôi dạy bao
gồm:
Anh Văn
- Anh Văn
- Anh Văn Mở Rộng 1
- Anh Văn Mở Rộng 2
- ESL Anh Văn Ngôn
Ngữ Thứ Nhì
Khoa Học
- Sinh Vật Học
- Hoá Học
- Vật Lý Học
- Tính Toán
Nghệ Thuật Sáng Tạo
- Âm Nhạc
- Hội Họa
- Nghệ Thuật Trình Diễn
- Nhiếp Ảnh
Ngôn Ngữ
- Tiếng Nhật
- Tiếng Trung Hoa

Thứ Nhì Toán
- Toán
- Toán Mở Rộng 1
- Toán Mở Rộng 2

Hội Nghệ Thuật Sáng Tạo và Trình Diễn (CAPA)
Chúng tôi tin rằng những nhà lãnh đạo vĩ đại trên thế giới là những người có
thể khiến người ta làm những điều họ nghĩ họ không bao giờ làm được. Những
nhà lãnh đạo dùng trí thông minh sáng tạo để giải quyết các thử thách khó khăn.
Chúng tôi tin óc sáng tạo có thể được phát triển và nâng cao qua âm nhạc, nghệ
thuật, trò chơi và nghệ thuật trình diễn. Vì thế, tại Trường Phật Giáo Pal, chúng tôi
có các nhóm:
• Ca Đoàn & Ban Nhạc
• Hội Trò Chơi Không Gian Giải Trí
• Hội Âm Nhạc AcaPals

Khoa Học Nhân Văn
- Lịch Sử
- Địa Lý
- Lịch Sử Hiện Đại/
Cổ Xưa
- Xã Hội & Văn Hoá
Khoa Học Xã Hội
- Nghiên Cứu Luật
Pháp
- Kinh Doanh
- Kinh Tế
- Thương Mại
Thể Thao & Công Nghệ
- Thiết Kế & Công Nghệ
- Sức Khoẻ và Thể Dục
Thể Thao

Chương Trình Cố Vấn Kinh Nghiệm
Nói Chuyện Trước Công Chúng
Các nhà lãnh đạo thế giới nổi tiếng đều
có khả năng tài giỏi nói chuyện trước
công chúng. Các lãnh đạo có hiệu lực vì
họ có thể rành mạch và tự tin phát biểu
ý kiến qua các bài diễn văn của họ. Tại
Trường Phật Giáo Pal, giáo viên của
chúng tôi tin rằng các học sinh có ước
vọng làm lãnh đạo có thể bồi đấp sự tự
tin nói chuyện, qua sự rèn luyện và trải
nghiệm cá nhân. Thế nên hàng tuần giáo
viên của chúng tôi cố vấn kinh` nghiệm
cho học sinh tập nói chuyện trước công
chúng trong những lúc trường có tập
họp. Chúng tôi tin rằng lo sợ có thể giảm
bớt và lòng tự tin có thể được củng cố
khi học sinh được thực tế trải nghiệm nói
chuyện thiết thực trước công chúng.

Những Chương Trình & Hội Học
Sinh Khác
• Hội Bảo Tồn Môi Sinh
• Thể Thao: Điền Kinh, Bơi Lội, Bống
Rổ, Bống Bàn, Cầu Long, Đá Banh,
Cricket và các môn thể thao khác
• Hội Làm Việc Thiện và Tình Nguyện
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Khám Phá Tiềm Năng
Đức Phật là một vị chủ trương đặt
mục tiêu nhiều hoài bão, kiên định
thành công và kỷ luật vì lợi ích đạt
các mục tiêu cho riêng mình.
Như thế, trong lúc chắp nhận các
tiềm năng khác nhau của mỗi cá
nhân, chúng tôi kích động học sinh
lòng khao khát trở thành con người
tốt nhất. Chúng tôi ca ngợi thành
tích học thuật cao cũng như thành
tích thể thao, và giữ vững tiêu
chuẩn kỷ luật nghiêm khắc.

Ảnh: Các học sinh trong đêm Nghệ Thuật Sáng
Tạo và Trình Diễn (CAPA)
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Trường của chúng tôi cũng khuyến
khích thi đua thân thiện. Trong khi
cuối cùng thì chổ đứng của chúng
ta so với những người khác cũng
không thành vấn đề chi - vì chổ
đứng của chúng ta so với riêng
chính mình mới thật sự đáng kể –
điều tốt khi tham gia thi đua thân
thiện là khám phá cái hay nhất của
chính mình.

Ảnh: Athena Ho thi nhảy xa trong ngày Hội Thể
Thao Điền Kinh hàng năm của Trường.

Hàng Năm, Học Sinh Của
Chúng Đôi Được Nhận Học
Bổng Và Vào Đại Học Sớm.
Thành tích trong quá khứ của chúng tôi chứng minh rằng hệ thống giáo dục
thuộc chính thể luận sẽ tạo những cá nhân hoàn hảo và thành công. Kể từ lớp
tốt nghiệp trung học đầu tiên của năm 2014, hàng năm học sinh của chúng tôi
luôn luôn thành công nhận Học Học Bổng Đại Học cũng như được nhận sớm
vào các khóa Đại Học mong muốn. Học sinh của chúng tôi được tiến lên các
trường Đại Học cao cấp như Đại Học New South Wales, Đại Học Sydney, Đại
Học Kỹ Thuật Sydney và hơn thế, học sinh chúng tôi còn nhận được học bổng
của các trường đại học cao cấp này.
Trong số các lãnh đạo trong ban chấp hành của trường và các giáo viên giàu
kinh nghiệm, chúng tôi kết hợp nhiều chương trình và kế hoạch để đưa kết quả
của học sinh vào trong số học sinh ưu tú hàng đầu của tiểu bang. Học sinh được
trải qua sự rèn luyện và tham gia các cơ hội khôn khéo: đây là các phẩm chất
tạo điều kiện cho học sinh của chúng tôi có đủ tư cách cao để vào Đại Học.

““Chỉ trong dưới 2 năm, từ một học sinh với
điểm 73 tôi đã đạt được 97.15 điểm ATAR
vào Đại Học.”
Andrew Luong, Lớp ra trường 2014

Những Thành Công Của Trường
Mặt dù là một trường học mới, học sinh của chúng tôi đã có thế đứng vững vàng
trong thành tích HSC. Các thành tích to lớn của học sinh và giáo viên chúng tôi
bao gồm:
•
•
•
•
•
•

Hạng nhất môn Sinh Vật cho HSC tại NSW*
Hạng nhất môn ngôn ngữ Campuchia cho học sinh tiếp nối HSC tại NSW*
Giải nhì thi đánh cờ trong Hội Đánh Cờ Cấp Trẻ NSW
Giải nhì trong cuộc Thi Viết Văn Toàn Quốc 2015
Thơ được xuất bản trong các tác phẩm Write4Fun hàng năm
Theo trung bình, 84% học sinh của chúng tôi đạt điểm cao hơn trung bình toàn
quốc trong cuộc xét nghiệm Khả Năng Đọc và Viết Anh Ngữ toàn quốc NAPLAN
• Theo trung bình, 80% học sinh của chúng tôi đạt được điểm trong tốp điểm cao
nhất có thể có toàn quốc trong cuộc xét nghiệm Khả Năng làm Toán toàn quốc
NAPLAN
• Được sự công nhận của Chương Trình Lãnh Đạo Toàn Cầu thuộc trường Đại
Học Macquarie
*Cần phải ghi chú là con số thí sinh lớp 12 dự thi trung bình hàng năm là 80,000.
Sáng Suốt – Đạo Đức – Chuyên Cần
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Trường Học Phát Triển Cá Tính Toàn Diện
Khả năng độc lập trong tư duy, lý luận
và trải nghiệm không phải tự nhiên mà
có. Nó được ươm mầm, nuôi dưỡng
và làm ổn định trong loại đất chất chứa
yếu tố phát triển cá tính toàn diện. Là
một trường Phật Giáo, chúng tôi dùng
Phật Pháp làm nguồn nuôi dưỡng
phong phú cho phương diện này.

Đức Phật đã dạy các nguyên tắc đạo đức đoan chính bằng nhiều cách.
Trường của chúng tôi đã tiếp nhận hai mươi hai nguyên tắc này dùng làm nền
tảng cho quy tắc, chính sách và cấu trúc cai quản của trường. Các nguyên tắc
này bao gồm:
Kiềm chế:

Và nuôi dưỡng:

1

Giết sinh vật và bạo hành

Hành động vì lòng thương mọi sinh vật

2

Lấy những gì không được cho

Những hành động rộng lượng và mãn nguyện

3

Hành vi tình dục sai trái

Lòng ̣ tôn trọng người khác giới tính

4

Nói những thuyết sai lầm

Lời nói chân thật

5

Nói những lời ly gián

Lời hay ý đẹp nâng tinh thần

6

Nói những lời khắc nghiệt

Lời hay ý đẹp nâng tinh thần

7

Nói huyên thuyên những điều vô ích

Những lời nói có ý nghĩa phù hợp

8

Tư tưởng tham lam và vật chất

Tư tưởng mãn nguyện và không vật chất

9

Tư tưởng gây hấn và xấu xa

Tư tưởng thương xót người khác

Quan điểm rằng tất cả hành động đều có hậu quả
10

Tư tưởng thiếu thận trọng, nhắm vào

và vì thế phải nhận trọn trách nhiệm đối với các

nạn nhân và vô trách nhiệm

hậu quả mà hành động và lựa chọn cá nhân của
chúng ta gây ra.

11
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Xử dụng rượu bia và những chất làm

Lòng yêu quý sự điềm tĩnh, sự sáng suốt và hiểu

say

biết

Một Trường Học
Đầy Tình Thương &
Lòng Rộng Lượng
Giáo trình của trường chúng tôi được kết hợp với
các dịch vụ thiện nguyện cho những người nghèo
túng ở những nơi như nhà dưỡng lão, nơi ẩn trú
cho người vô gia cư và trường học cho những ai
có nhu cầu đặc biệt. Mục đích là tạo cơ hội cho
học sinh được trải nghiệm sự đau khổ của nhân
loại và mở mang kỹ năng khéo phản ứng căng cứ
theo bốn cách yêu thương Đức Phật dạy: thiện ý,
lòng thương hại, sự cảm kích và sự nhẫn nại am
hiểu.

Một Trường Học có Ý
Thức
Khía cạnh đặc biệt này của lối giáo dục Phật Giáo chuẩn
bị cho học sinh các phương cách cứu chữa nhiều hiệu quả
đối với những căng thẳng hàng ngày và nâng cao khả năng
thực hiện. Mặt dù sự ý thức được cho cái tên là thuốc bách
bệnh cho hàng loạt sự đau ốm thời nay, trên thực tế, nó chỉ
là một phần của hướng đi rèn luyện cuộc sống thuộc chính
thể luận do Đức Phật dạy.
Để phát huy các tiềm năng của sự rèn luyện ý thức, chúng
tôi đưa nó vào phạm vi chính thể luận, trước tiên, bằng cách
nghiên cứu và am hiểu lý thuyết quán niệm qua Phật Pháp,
và thứ nhì là bằngcách thiết thực áp dụng lý thuyết này trong
đời sống và kinh nghiệm hằng ngày.

Các thành tích của học sinh học thuật
cũng như ngoài học thuật, đều được
ca ngợi theo lối vị tha trong Những
Đêm Phát Giải Thưởng cuối học kỳ
(mỗi năm hai lần).
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Our Growing School Community & Support

Hồi Phục Lại
Nhân Tính
Qua Kế Hoạch
Teach4Peace
(Giảng Dạy để
được Hoà Bình)
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Kế hoạch Teach4Peace của trường Phật Giáo Pal là
một sáng kiến cứu trợ nhân đạo nhắm vào việc cứu
giúp những quốc gia nghèo và thiếu điều kiện trên
thế giới. Sự trợ giúp chủ yếu của chúng tôi là qua
hình thức giáo dục và tài nguyên, tuy nhiên chúng
tôi cũng hiến tặng thực phẩm, tiếp tế thuốc men và
tài chánh.
Một vài kế hoạch đã được hoàn thành qua Chương
Trình Teach4Peach của chúng tôi bao gồm:

> Chương Trình Kết Bạn Qua Email (Email Pals
Program)
Dạy Anh Văn gián tiếp cho trẻ em sống ở các
quốc gia nghèo và thiếu điều kiện hơn, học sinh
của chúng tôi trải nghiệm tình bạn phong phú
cho cả đôi bên và dẫn đến mở mang hy vọng,
sự cảm kích, tính khiêm tốn, lòng thương hại và
hiểu biết văn hóa.
> Kế Hoạch Thư Viện Phật Giáo tại Campuchia
Học sinh của chúng tôi gây quỹ trợ giúp Kế
Hoạch Campuchia để trẻ em nhỏ và mồ côi được
nhận dịch vụ khám chữa răng miễn phí, thư viện
lưu động và xây các bể nước sạch và những lớp
dạy Anh Ngữ miễn phí.
> Cứu Trợ Nạn Nhân Thảm Hoạ
Học sinh của chúng tôi dành thời giờ cuối tuần
để tổ chức kêu gọi quyên góp gây quỹ cho nạn
nhân của những thảm họa thiên tai ảnh hưởng
các quốc gia khắp thế giới. Trong những năm
vừa qua, học sinh của chúng tôi đã đóng góp
cho các tổ chức Hồng Thập Tự, World Vision và
Tổ Chức Tzu Chi cứu trợ nạn nhân của biến cố
thiên tai như bão nhiệt đới, động đất, cháy rừng
và lũ lụt.
> Trung Tâm Cứu Tế Tị Nạn
Học sinh của chúng tôi tham gia những cuộc
quyên góp tiếp tế những vật dụng chẳng hạng
như đồ vệ sinh, thực phẩm, vật phẩm vệ sinh cá
nhân và làm sạch cho người xin tị nạn.
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Một
Trường
Học
Đang Tiến
Triển
Chúng tôi tin vào khởi đầu
ở nơi hiện tại và năng động
để đạt sự hoàn hảo. Mỗi
ngày đem đến cho chúng
tôi những thử thách mới, và
chúng tôi mong muốn hợp
tác cùng quý vị để hướng
viễn ảnh của chúng tôi đến
thực tế.
Ông Panha Pal,
Hiệu Trưởng Khai Sáng

Liên Lạc Chúng Tôi
www.pal.nsw.edu.au
14 First Avenue, Canley Vale NSW Australia 2166
Điện Thoại +612 9755 7778
CRICOS Provider 03398D

