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---------------------------------------------------------------------------------------------------Kính chào quí Phụ Huynh,
Xin gửi đến quí vị một số thông báo sau:
1/ Thứ Bảy 25-06 Lễ Mình Máu Thánh Chúa là Lễ Bổn Mạng Thiếu Nhi, nên sẽ không có học Việt ngữ.
Tuy nhiên các em TN sẽ mừng Bổn Mạng vào lúc 3 giờ chiều.
2/ Quan trọng: Xin quí vị phụ huynh vui lòng nhắc nhở và theo dõi bài làm mà các em đem về mỗi tuần, vì
có một số học sinh đã không làm bài ở nhà. Trường cũng xin đề nghị phụ huynh có thể trưc tiếp gặp thầy cô, để
hỏi về việc học của các em, hoặc trao đổi thêm về cách đánh vần. Đồng thời xin tạo nhiều cơ hội cho các em
sử dụng tiếng Việt.
Mục Đích: Các em sẽ tiến triển nhiều trong việc: Nghe – Nói – Đọc và Viết, cũng như các em sẽ được Lên
Lớp trong năm tới. Đó sẽ là niềm vui và hãnh diện của tất cả chúng ta.
3/ Trường Gây Quỹ:Chúng tôi cùng Ban Chấp Hành Hội PHHS đã quyết định tổ chức ngày gây quỹ cho việc
xây dựng Nhà Xứ và Trường Anrê Dũng Lạc, cũng như cho sinh hoạt của Trường trong tương lai.
Thời gian: Chúa Nhật 21-8-2011 sau Thánh Lễ 9 giờ sáng.
Địa điểm: Trung Tâm Cộng Đoàn.
Hình thức gây quỹ: Bán đồ ăn-thức uống, các gian hàng trò chơi, các gian hàng bán đồ mới và cũ, đặc biệt với
tiết mục trình diễn nhạc cụ của các em học sinh. Vậy quí vị có thể ghi tên cho con em trình diễn Piano, Guitar
hay Flute...
Đề nghị sự giúp đỡ từ phụ huynh:
a. Xin cho trường đồ trang trí, trưng bày trong nhà mà quí vị không xài (nhưng còn tốt), đồ chơi, các đồ chơi
điện tử ( Wii games, PS 2 games...) những thứ mà có thể bán được, như câu: Cũ người mới ta (one man’s Trash
is another man’s Treasure).
b. Ngày Thứ Bảy 6-8-11 lúc 2 giờ 30 chiều (giờ học Việt ngữ), ban tổ chức sẽ họp để duyệt lại chương trình,
vậy xin quí vị tới để góp thêm ý kiến và nếu có thể xin giúp chúng tôi cho ngày gây quỹ.
c. Xin quí vị mời những người quen cùng tham gia ngày Gây Quỹ 21-8-11 và ...mang theo Tiền
4/ Cập nhật chi tiết: Xin vui lòng báo cho chúng tôi biết khi quí vị thay đổi địa chỉ hay số điện thoại , để tiện
cho việc liên lạc. Nếu được xin cho biết địa chỉ Điện thư (Email) qua:
truonganredunglac@hotmail.com.au
5/ Văn Nghệ: Trong sinh hoạt của Trường, chúng tôi cần chuẩn bị một số tiết mục Văn Nghệ để đóng góp
trong các dịp Lễ của Cộng Đoàn và tết Trung Thu của Cộng Đồng. Vậy quí vị nào cảm thấy con em mình có
năng khiếu thì xin liên lạc với chúng tôi. Nếu chúng tôi có nhờ một số em học sinh tham gia cho các tiết mục,
cũng xin quí vị cho phép.
Xin chân thành cám ơn quí vị và xin chúc gia đình quí vị luôn bình an.
Phạm Đức Khiêm

