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Trung Tâm Tu Học Núi Kim Cương 
Bowie Arizona



Chúng ta đã làm việc chăm chỉ để đặt
những đóng góp của bạn vào dự án Bảo

Tháp Đức Phật Dược Sư bằng đá cẩm
thạch!

Xin cảm ơn những sự đóng góp hào
phóng của các bạn



01 Tóm tắt Tài
chính

02

03

04

Kế hoạch 
tổng thể

Đá Cẩm thạch

Webinar – Hội thảo 
trực tuyến



Những đóng góp: Bảo Tháp Phật Dược Sư
Tháng 1- 2021 - $828,460



Lợi nhuận & Chi Phí: Bảo Tháp Phật Dược Sư
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Donations $828,460

2% DM Endowment fund to sustain DM into the future -$17,700

Credit Card and Bank fees -$12,000

Architects -$9,000

• Đóng góp $828,460
• 2% quyên góp cho quỹ của Học viện NKC để duy trì

trong tương lai - $17,700
• Phí ngân hàng và thẻ tín dụng - $12,000
• Kiến trúc sư - $9,000



Để bắt đầu, chúng tôi đã phỏng vấn 04 tổ chức để xây dựng một kế hoạch
tổng thể. Một kế hoạch tổng thể là một kế hoạch bao quát mà hướng dẫn
và quản lý dự án trong một giai đoạn hoặc một vài năm. Nó mang tới tầm
nhìn cho cuộc sống! Và cuối cùng chúng toi đã chọn Line and Space
Tổ chức kiến trúc này rất được đề xuất bởi những khách hàng mà chúng tôi
đã phỏng vấn, họ đã đích thân tới Núi Kim Cương để xem xét địa điểm, rất
ý thức về những ứng dụng bền vững và đã mở rộng làm việc tại Trung
Quốc. Chúng tôi rất hứng thú được làm việc với đội ngũ của họ trong 3
tháng tới để ra được một kế hoạch tổng thể.



Mốc thời gian: Những Bảo Tháp
Phật Dược Sư

2018 - 2019

Michael Roach xây dựng
tầm nhìn của một ngôi chùa

cẩm thạch

2020

Finalized Business Plan
Selection of Architects

Fundraising Started

2021

Jan Khởi động với các thiệt kế

April  Hoàn tất Kế hoạch tổng thể

May Lên chương trình & 
Nghiên cứu

Dec Các tài liệu bố cục, giấy
phép, thi công

Khởi công Xây dựng

2022

2023

Xây dựng
Khánh thành



Đồng thời, chúng tôi đã trò chuyện với những người hàng xóm và chủ sở
hữu của mỏ đá Cochise Marble. Họ đã giới thiệu chúng tôi với nhà khai
thác chính của họ ở Châu Âu và đã gửi cho chúng tôi bản vẽ các bảo tháp
bằng đá cẩm thạch sẽ trông như thế nào. Họ có một nhà máy CNC ở Utah,
nơi cũng có thể xây dựng các bảo tháp cũng như các bậc đá cẩm thạch dẫn
lên núi. Họ cũng kinh doanh gốm sứ tại Việt Nam.





Sau đó, chúng tôi đã làm việc với Đại học Arizona và Albert bates để lập kế
hoạch làm thế nào chúng ta có thể tạo ra khuôn viên xanh phía bên dưới
và phấn đấu tái trồng rừng tại khu vực này. Điều này sẽ cho phép mọi
người đi hành hương Phật Dược Sư cảm thấy mát mẻ khi đi bộ từ bảo tháp
bằng đá cẩm thạch này đến bảo tháp bằng đá cẩm thạch khác trên suốt
con đường lên núi.





Chúng tôi đang lên kế hoạch giới thiệu từng đối
tác và công việc họ đang làm trong hội thảo trực

tuyến hàng tháng! 

Hội thảo đầu tiên sẽ diễn ra vào
tháng 3 vì vậy hãy để ý giấy mời đặc

biệt của bạn. 
Thân ái, 

Sunam, Hanlie
and the Đội ngũ Núi Kim Cương


