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1. Mỗi tháng phụ huynh và giáo lý viên họp trực tuyến (qua Zoom) một lần khoảng một giờ
đồng hồ vào ngày Thứ Bảy để duyệt trước các đề tài học trong tháng. Học sinh có thể cùng
tham dự trong phần đầu của buổi họp. Buổi họp sẽ được thâu phim và gửi cho những gia
đình không thể tham dự, nếu được báo trước.
2. Trong 2 – 3 tuần lễ sau buổi họp nói ở trên, mỗi gia đình tự định ngày giờ trong tuần cho
buổi giáo lý gia đình tại tư gia. Mỗi tuần mọi học sinh học cùng một chủ đề, nhưng với tài
liệu phù hợp với lứa tuổi của mỗi học sinh.
•
•

Ban Giáo Lý sẽ cung cấp cho phụ huynh tài liệu cho mọi cấp lớp để giúp phụ huynh
đặt câu hỏi trong khi các em học bài.
Giáo lý viên sẽ hỗ trợ phụ huynh khi cần.

3. Buổi họp trực tuyến (qua Zoom) đầu tiên giữa phụ huynh và giáo lý viên sẽ diễn ra vào Thứ
Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2020. Giờ họp do phụ huynh và giáo lý viên cùng thống nhất.
4. Buổi giáo lý gia đình cuối cùng tại tư gia sẽ diễn ra trong tuần lễ 21-27 tháng 3 năm 2021.
Tuy nhiên, các học sinh trong năm thứ 2 chuẩn bị Rước Lễ Lần Đầu và năm thứ 2 chuẩn bị
Thêm Sức sẽ học trực tuyến với các giáo lý viên trong tháng 4 và tháng 5 năm 2021 để chuẩn
bị đón nhận của các Bí Tích.
5. Lớp Mẫu Giáo. Vì tình hình dịch bệnh không cho phép có lớp học truyền thống (in-person
class), năm nay không có lớp Mẫu Giáo.
6. Học phí & Lệ phí. Học phí được miễn trong năm học này. Tuy nhiên, mỗi học sinh phải trả
lệ phí sách giáo khoa là $ 25.00. Lệ phí Chuẩn bị Bí tích sẽ được thông báo sau.
7. Ghi danh. Xin vào trang https://hcjp.org/childrens-faith-formation để ghi danh.

Gia đình tín hữu là nơi con cái tiếp nhận nền móng đức tin. Vì vậy, gia đình được gọi rất đúng là
Hội Thánh thu nhỏ" hay "Hội Thánh tại gia", cộng đồng ân sủng và cầu nguyện, trường học phát
triển các đức tính tự nhiên và đức mến Ki-tô giáo.
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