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January 14, 2014 

 

To: MOTHER AND FATHER NAME  

Street Address 

City, State, Zip Code 
 
 

Kính thưa quý vị Phụ Huynh: 
 
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xin kính chào quý vị, và đón chào con em quý vị cho niên khóa 2014. Gia 
đình giáo xứ chúng ta đội ơn Thiên Chúa dẫn đưa ta vào một hành trình mới. Mỗi em được tham gia vào cả ba 
chương trình Giáo Lý, Việt Ngữ, và Thiếu Nhi Thánh Thể, từ lớp 1 đến hết trung học. Các em từ lớp 6 trở lên có 
thể chọn học chương trình Việt Ngữ chuyên môn, hay chương trình mới Hồn Việt nhắm tới văn hoá Việt nhiều 
hơn. Năm nay Giáo Lý và Việt Ngữ--Hồn Việt sẽ khai giảng vào ngày 2 tháng 2, năm 2014. Tới mùa thu, sẽ có 
thêm Thiếu Nhi Thánh Thể, và lúc đó chương trình sinh hoạt ngày Chúa Nhật sẽ thay đổi đôi chút.  
 
Vậy ngày 2 tháng 2, xin quý vị phụ huynh đem theo lá thư này và đưa con em mình đến thẳng lớp học của em 
như đã được chỉ định dưới đây. Các lớp sẽ bắt đầu học đúng 9 giờ 30 và sẽ có các hướng dẫn viên phụ giúp quý 
vị. Nếu như có những thắc mắc, thay đổi, cần ghi danh thêm vào phút chót, hoàn tất lệ phí, xin vui lòng đến 
trước giờ học, lúc 8 giờ 30, tại các bàn ghi danh và thông tin. 
 
Chứng Nhận Ghi Danh Cho Em  “CHILD NAME” 

Số Ký Danh REGISTRATION # Sổ Gia Đình CG PARISH ID 

Tên Thánh Saint Name Ngày tháng năm sinh DOB 

Cấp lớp Giáo Lý LOP GIAO LY  Cấp Lớp GRADE 

Phòng Học Giáo Lý PHONG HOC GL Cấp lớp Việt Ngữ/Hồn Việt Assigned VNDL 

Tuần Lễ PHHS Giúp DATE OF SERVICE Phòng Học VNĐL Sẽ được thầy cô hướng dẫn 

Lệ Phí Cần Đóng Thêm: $0.00   

 
Vì số ghi danh thật đông (400 em), nếu như cần sửa đổi, cập nhật những thông tin, hay thắc mắc nào, xin quý vị 
vui lòng liên lạc với các thầy cô dưới đây trước ngày khai giảng.   

 Việt Ngữ : Thiện Nguyễn (truongdaclo@gmail.com) 

 Hồn Việt : Thanh-Thương & Khôi Chu-Chế (thuong.khoi.chuche@gmail.com)   

 Giáo Lý : Paul Triệu (paul.trieu@live.com) 

 Đóng Lệ Phí:  Trần Thị Hoa (hoaglvn@gmail.com) 
 
Vì Gia Đình Giáo Xứ Công Giáo Việt Nam chúng ta cùng mới bắt đầu cuộc hành trình đầy ơn sủng này, xin quý vị 
kiên nhẫn tha thứ cho những sơ sót không cố tình của buổi ban đầu. Mong gặp quý vị ngày 2 tháng 2 ! 
 
Kính mến trong Chúa Ki-tô, 
Ban Điều Hành của các chương trình Giáo Lý—Việt Ngữ--Hồn Việt, và Hội Đồng Tài Chánh 

 

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 

TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE 

Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle  
1230 East Fir Street – Seattle, WA  98122     

Phone: (206) 325-5626   Fax: (206) 324-5849 

Website: www.vnccs.org 
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Thông Tin Chung 

Lịch Trình Ngày Khai Giảng (2/2/2014) 
Giờ Sinh Hoạt 

8:30 trở đi Đóng tiền, ghi danh, trả lời thắc mắc 

9:30-11:30am  

9:30-11:00am 

Lớp Giáo Lý vào lớp (tất cả học sinh) 

Phụ Huynh Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức họp riêng 

11:30-12:30pm Ăn Trưa nhẹ, miễn phí cho các em 

12:30-1:15pm Cha Chánh Xứ khai giảng năm học. Mời quý phụ huynh tham dự lễ khai giảng 

1:15pm-2:00pm 

1:15pm-2:00pm 

Việt Ngữ & Hồn Việt vào lớp 

Họp Phụ Huynh Học Sinh (tất cả các lớp)  

2:00-3:00pm Thánh Lễ Chúa Nhật - Thiếu Nhi/Giới Trẻ 

3:30pm Giải tán hay ở lại chung vui Superbowl 

 

Đóng Lệ Phí: 
Nếu quý vị chưa đóng hết lệ phí, xin vui lòng đóng phần còn lại vào ngay trước giờ khai giảng ngày 2/2. Nếu quý 
vị gặp khó khăn về tài chánh, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Cha Chánh Xứ tại 206-325-5626, ext 2 hay điện 
thư  thanhxudao2014@gmail.com trước ngày khai giảng. Mọi em đều được học, dù gia đình có khó khăn tài 
chánh.  
 

Lễ Khai Giảng và Họp Phụ Huynh Học Sinh: 
Sẽ có buổi  lễ khai giảng chung cho tất cả các chương trình vào lúc 12:30 trưa ngày 2 tháng 2, và họp phụ huynh 
học sinh ngay sau đó. Thành công của các em đến từ gia đình. Do đó, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự có mặt của 
quý vị phụ huynh. Chúng tôi sẽ thông báo, trình bày đến quý vị chương trình và dự tính của cả năm. 
 

Hồ Sơ Rửa Tội: Cần Thiết cho Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu và Lớp Thêm Sức 
Nếu con em của quí vị ghi danh cho Rước Lễ Lần Đầu hay Thêm Sức 3, chúng tôi cần chứng chỉ rửa tội. Xin quý vị 
mang theo bản sao Chứng Chỉ Rửa Tội. Nếu các em chưa được rửa tội, các em sẽ không được đón nhận Bí Tích. 

Lịch Trình Sinh Hoạt 
Sau đây là thời khóa biểu tổng quát từ ngày khai giảng cho đến ngày 15 tháng 6, năm 2014. Nếu có thay đổi nào 
khác chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị sau.  
 

Time Event 

9:30-11:30pm Giáo Lý  (một số lớp vì nhu cầu, sẽ kéo dài đến 12:00 PM) 

11:30-12:30pm Nghỉ Ăn Trưa (học sinh sẽ được cung cấp bữa ăn trưa nhẹ) 

12:30-2:00pm Việt Ngữ & Hồn Việt 

2:00-3:00pm Thánh Lễ Thiếu Nhi/Giới Trẻ 

 

Phục Vụ Bữa Ăn Trưa: 
 
Để đảm bảo cho khoảng 400 em học sinh có được một bữa ăn trưa ngon miệng, bổ ích, đúng giờ và có thời gian 
nghỉ ngơi cùng như sinh hoạt riêng, chúng tôi cần sự tiếp tay của tất cả quý vị PHHS. Mỗi phụ huynh học sinh sẽ 
được chỉ định đến giúp tối thiểu vài tuần trong năm. Nếu như có thắc mắc, cần thay đổi tuần lễ đã được chỉ 
định của mình, có thể giúp nhiều hơn nữa, hay bất cứ đề nghị đóng góp khác nào, xin liên lạc trực tiếp với cô 
Huyền Trinh (huyentrinh5@gmail.com). 
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