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Kính gởi quý phụ huynh, và các em mến, 

Những ngày hè đang dần trôi qua và năm học mới sắp bắt 

đầu. Ban Điều Hành Chương Trình mong quý phụ huynh 

cùng các em có sự chuẩn bị tốt và bước chuyển tiếp thật êm 

đềm.  

Một số các em đã được ghi danh cho năm học mới. Ban 

Điều Hành Chương Trình hy vọng sẽ sớm đăng danh sách 

các lớp cho quý vị và các em theo dõi. 

Trường mới của chúng ta sẽ được khánh thành vào ngày 4 

tháng 9 với sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Paul S. 

Coakley. Tuần sau đó, thứ 7 ngày 10 tháng 9, Chương 

Trình (Giáo Lý, Việt Ngữ, và Thiến Nhi) sẽ khai giảng vào 

lúc 12:45pm. Lớp Giáo Lý Dự Tòng sẽ khai giảng ngày 11/9 lúc 9:45am. 

Các em mến, học không bao giờ thừa. "The beautiful thing about learning is no one can take it 

away from you." B.B. King. Cơ hội sẽ qua đi nếu các em không nắm lấy. Vậy, Thầy Cô cùng anh 

chị Huynh Trưởng khuyến khích và nhắn nhủ các em hãy tận dụng thời gian (cơ hội) mình có để 

tham gia chương trình (Giáo lý – Việt Ngữ - Thiếu Nhi). Đây là nguyện vọng của Cha Xứ, của 

Quý Thầy Cô, anh chị Huynh Trưởng, và đặc biệt là của Ba Cha Mẹ các em.  

Thư này xin được đăng sớm một chút như lời nhắn gởi quý phụ huynh mau ghi danh cho con em 

mình. Quý vị càng ghi danh sớm bao nhiêu, chúng tôi càng có điều kiện để hoàn tất việc chuẩn bị 

cho các em bấy nhiêu. Xin chân thành cảm ơn quý vị.  

Cuối cùng, nếu muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị liên hệ với Sr. Mai Đệ hoặc Thầy Cửu:

● Sr. Mai Đệ: 405-476-7366 (xin để lời nhắn/text) 

● Thầy Cửu: 405-706-5939

● Email: giaoducductinvietngu@gmail.com 

 

Nguyện xin Chúa luôn chúc lành cho gia đình Qúi Vị và qúi quyến 

         Ban Điều Hành Chương Trình 
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