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I.

Niên Khoá 2018 - 2019 sẽ khai giảng và o Chúa Nhật, ngày 9 tháng 9 năm 2018. Ngà y bế giảng sẽ đượ c thông báo sau.

II. THỜI HẠ N GHI DANH:





Ngà y 22 tháng 4 đến ngà y 10 tháng 6 năm 2018 (ghi danh sau ngà y 10 tháng 6 năm 2018, thêm $50)
Trườ ng sẽ phát đơn và chi ̉ nhận đơn ghi danh tại bà n ghi danh.
Đơn ghi danh có thể tải về máy vi ti ́nh từ website cộ ng đoà n http://anredl.org.
Ban ghi danh chi ̉ nhận đơn khi có đầy đủ giâý tờ cần thiết và sẽ không cò n nhận đơn sau Chúa Nhật,
ngà y 9 tháng 9 năm 2018.

III. LỆ PHI ́ GHI DANH









Gia đình không thuộ c Cộ ng Đoà n là $365.
Gia đình có con em đã họ c năm ngoái nhưng chưa là m trò n
trách nhiệm thà nh viên trong Cộ ng Đoà n năm 2016 (đóng
góp tối thiểu là $365), nay vì nhu cầu cần thiết phải trả nợ
mua nhà thờ và phát triển phò ng ốc cho các em họ c, xin quý
vi ̣ vui lò ng đóng đủ $365.
Họ c Phi:́ (ti ́nh theo số em)
̉ , in ân
́ ,
Bao gồm tiền sách cho mỗi họ c sinh, văn phò ng phâm
tà i liệu giảng dạy, và các sinh hoạt khác cho các em trong các
di ̣p lễ.
Tiền Đặt Cọc:
$50 - Để khuyến khi ́ch sự tham gia của phụ huynh. Trườ ng
sẽ hoà n trả lại $50 cho phụ huynh nà o hoà n thà nh công tác
do Hộ i PHHS chi ̉ đi ̣nh.
Ghi danh sau ngày 10 tháng 6 năm 2018, thêm $50

Ngày 22/04 – 10/06

Ngày 17/06 – 09/09

$365 / gia đình

$365 / gia đình

1 em = $100

1 em = $100

2 em = $190

2 em = $190

3 em = $270

3 em = $270

4 em = $340

4 em = $340

$50 / gia đình

$50 / gia đình

$0

$50 / gia đin
̀ h

Tổng Cộ ng:
IV. XIN LƯU Ý
Xin quý phụ huynh điền tât́ cả chi tiết của bộ “Đơn Ghi Danh Niên Khóa 2018 - 2019” và nộ p lại gồm có:
1. Thể Lệ Ghi Danh Niên Khóa 2018 - 2019.
2. Đơn Ghi Danh Niên Khóa 2018 - 2019.
3. Đơn Archdiocese of Portland Parent/Legal Guardian Permission Slip for Student/Youth. Phụ huynh cần điền
mộ t tờ riêng cho mỗi em, xin liên lạc vớ i ban ghi danh nếu cần thêm đơn.




Xin quý phụ huynh đọ c giâý Trách Nhiệm Phụ Huynh & Nộ i Quy vớ i Họ c Sinh.
Trườ ng chi ̉ nhận đơn ghi danh của nhữ ng em sanh ngà y 1 tháng 9 năm 2014 trở về trướ c.
́ , nên phụ huynh PHẢ I tự điền đơn ghi danh,
Vì cần có các dự kiện của từ ng gia đình để liên lạc khi khẩn câp
không ghép tên con mình và o đơn của ngườ i thân.

DÀNH CHO BAN GHI DANH - FOR SCHOOL USE ONLY
Ngày Nhận: ___________________ Người Nhận: ________________________ Cash/Check #: ____________ Ngân Khoản: $______________

