
 

Giáo Xứ Thánh Anrê Dũng Lạc 

Chương trình Giáo Dục Đức Tin & Việt Ngữ 

Ngày 01 tháng 07 năm 2022 

Kính gởi quý phụ huynh, 

Ban Điều Hành Chương Trình mong quý phụ huynh cùng các em có những ngày hè thật vui vẻ.  

Chương Trình (Giáo Lý, Việt Ngữ, và Thiến Nhi), Giáo Lý Dự Tòng sẽ nhận đơn nhập học (năm 

học 2022 -2023) vào tháng 7 này tại Hội Trường Phụ.  Các ngày/giờ cụ thể như sau: 

➢ Thứ 7 ngày 09 sau Thánh Lễ 6:00 tối 

➢ Chúa Nhật ngày 10 sau hai Thánh Lễ 8:30 và 11:00 sáng 

➢ Thứ 7 ngày 16 sau Thánh Lễ 6:00 tối 

➢ Chúa Nhật ngày 17 sau hai Thánh Lễ 8:30 và 11:00 sáng  

➢ Thứ 7 ngày 23 sau Thánh Lễ 6:00 tối 

➢ Chúa Nhật ngày 24 sau hai Thánh Lễ 8:30 và 11:00 sáng 

➢ Thứ 7 ngày 30 sau Thánh Lễ 6:00 tối 

➢ Chúa Nhật ngày 31 sau hai Thánh Lễ 8:30 và 11:00 sáng  

Đơn Ghi Danh có sẵn ở cuối Thánh Đường, và trên trang Web của Giáo Xứ, Xin quý vị điền đầy 

đủ thông tin và mang đến khi đi ghi danh. Xin vui lòng: 

• Điều tên các em đúng với giấy khai sanh. 

• Đúng SKD (Cha-Mẹ của học sinh) 

• Nếu quý vị nào chưa có SKD, xin điền đơn gia nhập GX để nhận SKD  

• Sau ngày quy định ghi danh, mỗi em sẽ đóng thêm $50 (late fee) 

• Nếu quý phụ huynh ủng hộ thêm, chúng tôi xin đón nhận và chân thành cảm ơn 

• Xin ký check cho: St. Andrew Dung Lac Church 

• Các em từ lớp 10 trở lên tham gia TNTT, xin điền đơn TNTT (No fee) 

 Vì lợi ích của các em và quý vị, một lần nữa Cha Xứ  và Ban Điều Hành  Chương Trình tạo điều 

kiện để các em tham gia cả ba sinh hoạt: Giáo Lý, Việt Ngữ, và Thiếu Nhi khi ghi danh.   

Mỗi em được ghi danh sẽ đóng $200. Sau khi đã ghi danh, Ban Điều Hành chúng tôi sẽ lập danh 

sách các lớp, cũng như mua sách cho các em niên khóa 2022-2023. Danh sách các lớp sẽ được 

thông báo đầu tháng 8. 

Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị liên hệ với Sr. Mai Đệ hoặc Thầy Cửu: 

• Sr. MaiĐệ: 405.4767366 (xin để lời nhắn/text) • Thầy Cửu: 405 - 7065939

Email: giaoducductinvietngu@gmail.com 

Nguyện xin Chúa luôn đồng hành và chở che quý vị 

         Ban Điều Hành Chương Trình 
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