
THÔNG BÁO 
Kính thưa quý phụ huynh, 

Vì dịch cúm COVID-19 vẫn chưa chấm dứt trong tiểu bang của chúng ta, 

cho nên việc phòng ngừa vẫn còn là việc ưu tiên hàng đầu để giữ an toàn 

chung cho hết mọi người và đặc biệt nhất là cho con em của chúng ta. 

Chính vì điều này mà chúng tôi đã có một số thay đổi cũng như sắp xếp 

lại trong các khối Giáo Lý, Thiếu Nhi Thánh Thể và Việt Ngữ. Để tiếp tục 

giữ an toàn cho các em và đáp ứng nhu cầu thiêng liêng cần thiết cho các em, 

chúng tôi đã chọn phương cách dạy Giáo Lý và Thiếu Nhi Thánh Thể online 

giống như phương cách mà các trường học đã và đang sử dụng. 

Về việc đăng ký nhập học cho các em năm nay, chúng tôi cũng tạo điều 

kiện cho quý phụ huynh đăng ký online. Xin quý phụ huynh vào trang Web 

của giáo xứ www.giaoxuthanhgiuse.net để đăng ký. Khi vào trang Web của 

giáo xứ, quý phụ huynh sẽ thấy ngay trang đầu tiên có Link Faith 

Formation Registration. Xin bấm vào link này để đăng ký và đóng học phí. 

Hoặc vào trong Tab Trường Thiên Mẫu, quý phụ huynh cũng sẽ thấy Link 

Faith Formation Registration. 

Niên học 2020-2021 sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 23 tháng 08 lúc 

10:00AM. Xin quý phụ huynh cố gắng đăng ký cho con em của mình càng 

sớm càng tốt. Chúng ta chỉ còn có 4 tuần nữa là bắt đầu niên học mới. Chúng 

tôi cũng xin báo tin: Chương Trình Việt Ngữ sẽ tạm ngưng trong niên học 

2020-2021. 

Quý huynh trưởng có làm một video clip hướng dẫn cho Faith Formation 

Registration online và video này cũng đã được đăng trên trang Web của giáo 

xứ. Nếu quý phụ huynh nào cần được hướng dẫn để đăng ký, xin bấm vào 

link Video clip Hướng Dẫn Đăng Ký. 

Chúng tôi xin chân thành cám ơn quý phụ huynh. Kính xin quý phụ 

huynh tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong việc giáo dục đức tin cho con 

em của chúng ta. 

Trong Chúa Kitô, 

Linh Mục Phêrô Trương Vĩnh Trị, Chánh Xứ 

http://www.giaoxuthanhgiuse.net/

