Trường Saint Patrick

Ngày 11 Tháng 11 Năm 2014
Quí phụ huynh thân mến,
Một trong những sứ mệnh của Trường Saint Patrick là: “Chung tay cùng các gia đình, chúng ta hướng các em vào
việc học hỏi lâu dài, truyền cảm hứng cho các em cả trong những hoạt động ngoại khóa và trang bị cho các em
những kiến thức cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo tài ba giàu lòng nhân ái trong tương lai. Nguồn cảm
hứng cho việc phục vụ tìm thấy từ kinh thánh, sự kêu gọi với những tín hữu Kito giáo cũng như những thành viên
của Vincentians.
Chúng tôi kêu gọi sựtham gia của các em học sinh. Đây là một trong những yêu cầu của Saint Katharine Drexel
Initiative. Chúng tôi đã chia sẻ vấn đề này trong buổi họp phụ huynh đầu năm học. Bây giờ chúng tôi muốn chia
sẻ thêm một chút thông tin về nó. Phục Vụ có nghĩa là bất cứ một hoạt động nào đó chia sẻ giúp đỡ người khác
nhưng không có sự tính toán hoặc nhận lương thưởng gì cả, và hoạt động đó nhằm giúp cho Trường học cũng như
cộng đồng chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Mục tiêu của chúng tôi là kêu gọi tất cả các em học sinh với “mỗi lớp lớn
hơn sẽ phục vụ nhiều hơn 2 tiếng” cho những giờ phục vụ phải hoàn thành hằng năm.
Lớp Chuyển Tiếp Mẫu Giáo – cần 2 tiếng phục vụ
Lớp Mẫu Giáo – cần 2 tiếng phục vụ
Lớp 1 – cần 2 tiếng phục vụ
Lớp 2 – cần 4 tiếng phục vụ
Lớp 3 – cần 6 tiếng phục vụ

Lớp 4 – cần 8 tiếng phục vụ
Lớp 5 – cần 10 tiếng phục vụ
Lớp 6 – cần 12 tiếng phục vụ
Lớp 7 – cần 14 tiếng phục vụ, 10 tiếng bên ngoài trường học
Lớp 8 – cần 16 tiếng phục vụ, 10 tiếng bên ngoài trường học

Các em học sinh sẽ được phát một bảng theo dõi số giờ phục vụ của mình. Bảng theo dõi này phải được ký tên xác
nhận của người quản lý việc phục vụ đó.
Mỗi em học sinh sẽ được yêu cầu đưa ra cảm nhận tương ứng theo trình độ của các em về việc phục vụ đã làm.
Đây cũng là một dạng của bài cảm nhận, học sinh đã chuẩn bị và thực hiên trong giờ cầu nguyện, thuyết trình
bằng PowerPoint, thuyết trình bằng video, hoặc những cách khác theo hướng dẫn của giáo viên. Việc phục vụ này
là bắt buộc với mỗi lớp. Điểm TÍN NGƯỠNG của học sinh sẽ bị ảnh hưởng nếu các em không hoàn thành những giờ
phục vụ đã yêu cầu.
Có rất nhiều cách để hoàn thành việc phục vụ này. Với các lớp nhỏ, các em sẽ hoàn thành đủ giờ phục vụ khi các
em tham gia chuẩn bị và có mặt trong Ngày Sáng Lập cuối Tháng 3 tới.
Có rất nhiều cơ hội cho các em nhận giờ dị ch vụ ở trường như giờ ra chơi, giờ ăn trưa và lúc tan học. Các em cần
phải xin phép một giáo viên hoặc nhân viên của trường xem có cần giúp đỡ gì không. Bên ngoài trường học, những
sự kiện hoặc dự án kêu gọi những nhà tài trợ rất cần sự giúp đỡ của các em. Hoặc giúp đỡ những hàng xóm lớn
tuổi. Các em làm việc nhà hoặc những trách nhiệm trong gia đình thì KHÔNG ĐƯỢC tính vào giờ phục vụ.
Khi chúng tôi nhận thấy những cơ hội phục vụ, chúng tôi sẽ chia sẻ với quí vị . Một sự kiện diễn ra vào ngày Lễ Tạ
Ơn là “Silicon Valley Turkey Trot”. Vào hôm đó, cả gia đình có thể tham gia và sự kiện đó được tổ chức nhằm gây
quỹ cho Healthier Kids Foundation Santa Clara County, Housing Trust Silicon Valley, Second Harvest Food Bank of
Santa Clara and San Mateo Counties, Second Harvest Food Bank of Santa Cruz County and The Health Trust.
Thêm một cơ hội phục vụ nữa là giúp đỡ Bà Del Biaggio trang trí cây thông Giáng Sinh cho “Christmas in the Park”.
Nhớ theo dõi thêm những thông tin trong những tuần tới.
Nếu các bạn cần thêm thông tin hoặc có câu hỏi gì, hãy trao đổi với giáo viên của con mình, Sơ Mary hoặc Bà
Olga.

