
 

GHI DANH CHO NIÊN HỌC MỚI GIÁO LÝ-VIỆT NGỮ  

 
Phụ huynh nào chưa nộp đơn ghi danh cho niên học Giáo Lý và Việt Ngữ 2021-2022 xin nộp gấp 

cho Chương Trình GL-VN của Giáo Xứ. Xin phụ huynh điền đơn cẩn thận và đầy đủ. Khi nộp 

đơn xin đóng học phí cùng lúc. Cũng xin đừng quên ký xác nhận và đồng ý vào phần nội quy ở 

mặt sau. Điền xong, xin đến nhà xứ giao tận tay cho thư ký giáo xứ vào ngày giờ làm việc (Hai, 

Ba, Năm, Sáu từ 10:30am đến 3:30pm). Phụ huynh cũng có thể gửi đơn theo bưu điện đến địa 

chỉ giáo xứ như đã in trên đơn. Để tránh gây thêm phức tạp và lộn xộn cho ngày Nhập Học vốn 

có nhiều việc phải làm (sắp hàng xếp lớp, phát sách giáo khoa vv…), xin phụ huynh đừng đợi 

đến ngày Nhập Học mới đem đơn ghi danh tới. Nếu vì quá bận, Ban Điều Hành có thể từ chối 

không nhận đơn ghi danh vào ngày Nhập Học, và anh chị em phải đợi đến Chúa Nhật sau đó để 

giải quyết. Cũng xin nhắc lại, nếu phụ huynh nào gặp khó khăn về tài chính xin liên lạc trực tiếp 

với Cha Chánh Xứ. Giáo Xứ không muốn vì khó khăn tài chính mà có những em không đi học 

giáo lý.  

 
 

NGÀY KHAI GIẢNG NIÊN HỌC MỚI GIÁO LÝ-VIỆT NGỮ  

Ngày Khai Giảng hay ngày học đầu tiên của Niên Học Mới Giáo Lý–Việt Ngữ sẽ là Chúa 

Nhật ngày 12 tháng 9 bên trường White Oak. Thánh Lễ Chúa Nhật 11 giờ hôm đó sẽ là Thánh 

Lễ Xin Phúc Lành cho niên học mới. Ngày hôm đó các em học giáo lý phải có mặt trước cửa 

chính nhà trường trước 1 giờ 15. Các em học việt ngữ mà không học giáo lý phải có mặt trước 

cửa chính trước 2 giờ 45. Phụ huynh và các em phải đợi ở trước cửa chính, không được vào 

trường cho đến khi được Ban Điều Hành cho phép vào. Phụ huynh nào đã ghi danh cho con 

mình có thể trở lại đón các em theo giờ tan học thường lệ của các lớp GL (2:50 pm) và VN (4:20 

pm).  

      Khi đi lễ Chúa Nhật cuối tuần ngày 11 và ngày 12 tháng 9, xin phụ huynh xem danh sách 

phân phối lớp cho con em mình đăng ở cuối nhà thờ. Chỉ có những em đã ghi danh mới có tên 

trong danh sách phân phối lớp. Danh sách cũng được đăng trong trang mạng của Giáo Xứ từ 

Chúa Nhật ngày 5 tháng 9 và sẽ được cập nhật cho tới gần ngày khai giảng. Để giúp cho trật tự 

của ngày khai giảng được dễ dàng, các em cần biết mình học chính xác lớp nào, cả GL và VN 

(nếu học cả hai), ví dụ 2A GL hay 2B GL, 2A VN hay 2B VN vv… Danh sách sẽ xếp các em 

theo thứ tự của tên họ, chứ không theo tên gọi. Để giúp dễ tìm cũng như để tránh trường hợp 

trùng tên, trùng họ, danh sách cũng để tên cha, mẹ, hoặc ông, bà của học sinh theo như đơn ghi 

danh. Danh sách phân phối lớp cũng được để ngoài cửa chính của trường White Oak. Phụ huynh 

nào muốn biết trước ngày Chúa Nhật Khai Giảng xin xem danh sách phân phối lớp sẽ được đăng 

trên trang mạng của GX một vài ngày trước đó. Các đơn ghi danh mà Chương Trình GL-VN 

nhận sau thứ Tư ngày 8 tháng 9 có thể không kịp ghi vào danh sách phân phối lớp đăng vào 

ngày khai giảng, do đó các em tạm thời không có tên trên danh sách, và phải đợi đến hôm đó mới 

giải quyết.  

Lưu Ý: Chương Trình Giáo Lý Việt Ngữ của Giáo Xứ tuân theo quy định của Montgomery 

County và của Tổng Giáo Phận đòi hỏi học sinh, thầy cô, và mọi người lớn khác phải mang đồ 

che mặt (face covering) trong suốt thời gian ở trong trường học.  

  


