
THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ 
 

Kính chào Cha Vinh, thầy Phó Tế, HĐMV, quý Sơ, quý thầy cô, ban An 
Ninh, HPHHS và các anh chị thuộc trường GLVN rất thân mến, 
 
Vì đại dịch nên năm học này khá ngắn ngủi.  Theo lịch trình thì CN này 
05/31/2020 là ngày tổng kết cuối năm học.  Con xin chân thành cám ơn 
Cha đã luôn quan tâm, chỉ bảo và đồng hành với trường.  Cám ơn 
HĐMV đã luôn tạo điều kiện cho các sinh hoạt của trường.  Cám ơn 
thầy Phó Tế, quý Sơ và quý thầy cô về mọi nổ lực, hi sinh vất vả đã 
dành cho các em trong suốt năm qua.  Cám ơn ban An Ninh đã hi sinh 
mỗi CN để coi sóc, giữ trật tự và an toàn cho các em.  Cám ơn HPHHS 
và quý phụ huynh đã hăng say và tích cực giúp đỡ trong các sinh hoạt 
của trường. Cám ơn các anh chị giữ trách nhiệm trong chương trình CTP 
và in ấn bài học cho các lớp. 
 
Tuy các em chỉ được đến trường hơn nữa niên học, các em cũng đã qua 
kỳ thi HK1, nên tất cả các em sẽ được lên lớp.  Nếu có thể được, xin phụ 
huynh kèm thêm cho các em ở nhà. 
 
Sau đây là một số thông tin cho năm học mới: 
1. Ghi danh cho năm học mới sẽ bắt đầu vào 08/02/2020 đến 
08/26/2020. Đơn sẽ được đăng tải trên website của CĐ. Ban Ghi Danh 
sẽ nhận đơn tại nhà thờ với đầy đủ các dữ kiện cần thiết. 
2. Năm học mới sẽ bắt đầu vào ngày 13 tháng 09 năm 2020. 
 
Kính chúc quý vị một mùa hè thật vui vẻ và bình an.  Xin Thiên Chúa 
ban thật nhiều hồng ân đến cho mỗi người và gia đình. 
 
Trân trọng, 
Thay mặt ban Giám Hiệu TGLVN Thánh Anrê Dũng Lạc - Phạm Kim 
Phượng 
     
 


