---------------------------------Ngày 24 tháng 4 năm 2021
Kính Gửi Cha Mẹ/Bảo Hộ,
Sau cuộc họp với Cha Quản Nhiệm Anre Phong và Uỷ Ban Quản Nhiệm vào tối thứ Ba, ngày 23
tháng 3 năm 2021, chúng tôi đi đến quyết định là sẽ bắt đầu thủ tục đăng ký ghi danh cho hai
chương trình Giáo Lý và Việt Ngữ niên khoá 2021-2022. Thời hạn ghi danh sẽ được bắt đầu vào
ngày 2 cho tới ngày 23 của tháng 5 này. Như vậy, chúng ta sẽ biết rõ hơn về con số đích xác của
học sinh để dễ bề định liệu cũng như sửa soạn chu đáo cho niên học mới.
Quan trọng hơn, xin quí Cha Mẹ/Bảo Hộ lưu ý những sự kiện sau:
1. Những em đáng lẽ được lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải và Rước Lễ Lần Đầu vào dịp
Mùa Xuân 2021 này, nhưng bị đình trễ vì đại dịch Covid-19, thì được phép đăng ký
và ghi danh vào Chương Trình Giáo Lý Tháng Bảy. Chương trình sẽ bắt đầu vào mỗi
trưa Chúa Nhật của tháng Bảy, từ 2 giờ cho đến 4 giờ. Tuy các em chỉ phải học trong bốn
trưa Chúa Nhật, nhưng các em sẽ được dạy dỗ chu đáo và kiến thức về Thần Học Bí Tích
được truyền đạt kỹ lưỡng và đầy đủ. Các em sẽ được lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải và Rước
Lễ Lần Đầu vào tháng Tám hoặc cuối hè này.
2. Chúng ta sẽ bắt đầu tất cả các Chương Trình Giáo Lý và Việt Ngữ niên khoá 20212022 vào tháng Chín 2021. Xin mọi người cầu nguyện cho cơn đại dịch này chóng qua
và cho cuộc sống mau trở lại bình thường.
3. Chúng tôi hứa sẽ tuân theo mọi chỉ thị của tiểu bang trong việc ngăn ngừa vi trùng Covid19 cũng như bảo vệ tối đa về sự an toàn của các em cũng như của quí thầy cô trong khuôn
viên Thánh Đường St. Clement. Cũng xin lưu ý là tất cả giáo viên và tình nguyện viên
phải hoàn tất khoá huấn luyện Virtus “Bảo Vệ Những Trẻ Thơ của Thiên Chúa” và cho
phép Tổng Giáo Phận tra xét án sử cá nhân.
Chắc hẳn quí vị cũng đã nhận thức rằng cha mẹ chính là những giáo lý viên đầu đời của các em.
Vì thế, chúng tôi kỳ vọng trong niên học mới được sát cánh và đồng hành với quí vị trong việc
hun đúc, bồi dưỡng cũng như chia sẻ đức tin Công giáo với các em. Xin luôn nhớ đến chúng tôi
trong lời kinh mỗi ngày. Chân thành cảm ơn quí vị.
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