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BẢN TIN NGÀY THỨ TƯ  21 Tháng 09 năm 2016 

 

Giảng dạy tri thức, thể chất và đạo đức cho cộng đồng City Height từ năm 1927. 

NHỮNG SỰ KIỆN SẮP TỚI 

 

12-23 tháng 09 – Thi kiểm tra STAR 

21 tháng 09 –  6g30 tối, Buổi họp hội phụ huynh bắt buộc 

                        (Tất cả các phụ huynh phải tham dự) 

22 tháng 09 – 8g30 sáng. Thánh lễ cho trường 

28 tháng 09 – Nghỉ học – Giáo viên họp 

29 tháng 09 – Học bù môn Thể dục 

30 tháng 09 – Bắt đầu cuộc gây quỹ Mixed Bag 

02 tháng 10 – 11g sáng, Thánh Lễ đầu tiên với giáo xứ 

04 tháng 10 – 2g trưa trong phòng thể dục, ban phép lành  

                       cho thú nuôi trong gia đình 

12 tháng 10 – Báo cáo học lực đầu tiên của 3 học kỳ 

 

Buổi Họp Phụ Huynh Bắt Buộc 

 

Tất cả các phụ huynh được yêu cầu tham dự buổi họp phụ 

huynh bắt buộc đầu tiên này tối nay lúc 6g30 thứ Tư,  

21 tháng 09. Chúng tôi sẽ có vài hoạt động mà hội đồng 

Hội Phụ Huynh muốn thảo luận với tất cả các phụ huynh 

cũng như các thông tin mà các phụ huynh cần phải chú ý 

đến. Sẽ có cung cấp chăm sóc trẻ nhỏ trong lúc phụ 

huynh họp. 

 

World’s Finest Chocolates 

 

Dành cho những ai muốn bắt đầu giao ước gây quỹ sớm 

cho năn nay. Chúng tôi có các hộp World’s Finest 

Chocolates mà chúng ta sẽ bán năm nay. Mỗi hộp là $60 

(60 thẻ, $1 /thẻ) và có nhiều loại sô-cô-la (sữa, hạt hạnh 

nhân, và giòn). Đây là cách đơn giản để bắt đầu điều giao 

ước gây quỹ của quý vị cho niên học này. Xin vui lòng ghé 

vào văn phòng trường để mua 1 hộp và bắt đầu gây quỹ. 

Hội Chợ Thu 

 

Hội chợ Thu thường niên sẽ vào Chủ Nhật, 30 tháng 10. 

Đây là sự kiện gây quỹ giúp trường rất nhều trong việc tiếp 

tục duy trì sứ mạng cung cấp nền giáo dục Công giáo với 

giá phải chăng cho tất cả các gia đình chúng ta. 

 

Giải thưởng của năm nay sẽ là $1000-1 giải nhất, $500-1 

giải nhì, $100- cho 5 giải ba. Bắt đầu tuần này, quý vị cần 

đến văn phòng đề nhận vé số. Mỗi vé giá $10 và mỗi gia 

đình đã cam kết bán $250. Hãy bắt đầu sớm, biết đâu quý 

vị có thể là 1 trong những người may mắn trúng thưởng! 

 

Chương Trình Cầu Nguyện của Trường 

& Thánh Lễ Cộng Đoàn 

 

Ngày mai, thứ Năm 22 tháng 09, chúng ta sẽ có buổi cầu 

nguyện trong phòng thể dục lúc 8g30 sáng. Tât cả các gia 

đình đều được mời và khuyến khích tham dự các buổi cầu 

nguyện và thành lễ trong năm của cộng đoàn. Thánh lễ 

đầu tiên với cộng đoàn của chúng ta sẽ vào 11g sáng, 

Chủ Nhật 02 tháng 10 (tiếng Anh). Chúng tôi yêu cầu tất 

cả các học sinh tham dự trong đồng phục trường. 

 

Đêm Trở Về Trường 

 

Xin cám ơn tất cả các phụ huynh đã đến buổi Đêm Trở Về 

Trường của chúng tôi. Chúng tôi rất trân trọng thời giờ mà 

quý vị đã bỏ ra để đến thăm lớp học của con em mình và 

học hõi thêm về năm học từ giáo viên chủ nhiệm lớp con 

cái mình. Chúng tôi mong muốn có được 1 năm học tích 

cực và hợp tác.  
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