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Quý phụ huynh thân mến:
Hôm nay, chúng ta mừng kính Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám Mục và Tiến Sĩ Hội Thánh, chúng ta được mời
gọi chấp nhận nhân cách sống của nước Thiên Chúa:
“Vì anh em đã chết, và sự sống của anh em được giấu kín với Đấng Ki-tô theo ý Đức Chúa TrờiNhưng nay anh em phải
lột bỏ hết những điều như thịnh nộ, giận dữ, xấu xa,+ lăng mạ+ và lời tục tĩu+ ra từ miệng mình.
Colossians 3:5a, 8

Thật sự ý nghĩa khi chúng ta có những cuộc đối thoại với các em trong lời mời gọi chấp nhận những tính cách
khác so với những gì chúng ta hay được nhận phải. Cách chúng ta nói chuyện với người khách, thái độ chúng ta
lãnh nhận, những quyết định chúng ta chọn, nên thử thách những người xung quanh chúng ta để kêu gọi giá trị
Công Giáo cho chính họ và cho những người thân yêu của họ.
Chúng tôi cảm ơn quý phụ huynh đã tham dự Đêm Trở Lại Trường. Chúng tôi hi vọng các bạn tìm thấy những
thông tin hữu ích. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì hay nghi ngờ gì về những gì chúng tôi đã thảo luận trong buổi họp
chúng cũng như trong lớp học, xin đừng ngại liên lạc với chúng tôi. Những phụ huynh không tham dự sẽ bị
phạt $5 trên TADS. Những thay đổi chúng tôi đã chia sẻ là: những yêu cầu mới nếu con em các bạn nghỉ
học, ba mẹ cần gọi điện cho chúng tôi và gởi một tin để thông báo việc xin nghỉ học, và cứ mỗi 5 lần nghỉ học
không xin phép, phụ huynh của các em đó phải làm thêm một giờ phục vụ tình nguyện. Nếu bạn có bất kỳ
câu hỏi gì, xin đừng ngại gọi cho chúng tôi.
Chúng tôi cảm ơn Sơ Mary đã hướng dẫn cho các em trong Giờ Cầu Nguyện đầu tiên để mừng kính Blessed
Frederic Ozanam, và chuẩn bị cho việc giới thiệu các thánh viên của Hội Đồng Học Sinh. Chúng tôi cũng cảm ơn
Bà Alegre và Lớp 8 đã chịu trách nhiệm cho Thánh Lễ Gia Đình đầu tiên trong năm học này. Những giáo dân
trong giáo xứ đã rất trân trọng sự hiện diện của các em học sinh trong Thánh Lễ Chúa Nhật.
Tuần này các em học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 8 sẽ có những bài kiểm tra Đọc và Toán của STAR. Các em Mẫu
Giáo sẽ làm bài kiểm tra Trình Độ Học Vấn Sớm STAR. Xin hãy chăm sóc cho các em ngủ sớm và ăn uống đầy
đủ chất dinh dưỡng mỗi ngày trong tuần. Chúng tôi đang mong chờ kết quả học tập hè của các em đã giúp các em
nhớ lại những kiến thức đã học và tiến bộ như thế nào so với năm học trước đây! Bất kỳ những bài kiểm tra bổ
sung sẽ được làm vào tuần tới.
Tuần trước chúng ta đã chào tạm biệt giáo viên TK mới là Cô Laura Cardona. Vì chuyện gia đình riêng nên cô
phải nghỉ dạy. Xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho cô và gia đình. Cô giáo TK mới của chúng ta là Cô Leila Ibarra sẽ
bắt đầu dạy vào Thứ Hai, Ngày 18 Tháng 9. Trong thời gian cô dạy ở trường, xin hãy cầu nguyện cho cô, khi cô
chuẩn bị bắt đầu dẫn dắt các em học sinh TK của trường.
Thứ Sáu, Ngày 15 Tháng 9 sẽ có Bữa Ăn Tối Chào Đón Quay Lại Trường từ 4 giờ đến 6 giờ chiều. Hi vọng các
bạn cùng sắp xếp tham dự. Chúng tôi mong tất cả được chia sẻ thời gian để chào hỏi lẫn nhau trong bữa tối ý nghĩa
này. Việc chuẩn bị cho Cuộc Thi Chạy Bộ đã bắt đầu! Chúng tôi chúc mừng em Alex Tran đã được bầu chọn
hình vẽ cho áo T-Shirt đẹp nhất từ các em học sinh, giáo viên và nhân viên! Bây giờ chúng tôi hi vọng mỗi em học
sinh bắt đầu thực hiện trách nhiệm của mình là tìm kiếm nhà tài trợ cho đợt gây quỹ này từ những người thân, bạn
bè, hàng xóm, hay giáo dân trong xứ. Đây chính là một cơ hội tốt để giới thiệu đến mọi người trường chúng ta
tuyệt vời thế nào và tất cả những điều tốt đẹp đang diễn ra. Họ sẽ ủng hộ khi nghe những điều này!
Xin Chúa chúc bình an cho bạn và gia đình.
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