
 

 

 

 

Tháng Hai 2018 

Kính gởi quý Phụ Huynh và Người Giám Hộ, 

Năm nay đêm Gia Đình Bí Tích Thánh Thể Lần Đầu sẽ được tổ chức vào Thứ Ba 20 tháng Ba. Cha John và 

Amanda Browne sẽ tạo điều kiện cho tối này. Trong tối này chúng tôi sẽ khuyến khích quý vị tham gia vào các 

cuộc trò chuyện với con mình và với nhau về Bí Tích đặc biệt này mà con quý vị sắp lãnh nhận. 

Buổi hội họp sẽ được tổ chức lúc 7pm tại Trường Tiểu Học St Bernadette trong khu vực Lớp 4. . 

Tất cả các em sắp lãnh Bí Tích Thánh Thể Lần Đầu, cùng với cha mẹ của các em PHẢI tham dự buổi họp vì đây 

là một phần trong sự phát triển đức tin của con trẻ. Các học sinh lớp Bốn và các gia đình đều được hoan 

nghênh đến tham dự với chúng tôi. 

Có dịch vụ trông nom trẻ ở cùng địa điểm cho các anh chị em của con trẻ vào đêm này. 

Xin hãy hoàn thành và gởi trả lại phiếu dưới đây cho biết có bao nhiêu người lớn sẽ tham dự vào đêm này. 

Cũng xin quý vị cho biết số trẻ em cần được trông nom, để có thể được chăm sóc và nếu quý vị cần thông dịch 

viên vào đêm nay xin cho biết. 

Cám ơn quý vị và chúng tôi mong gặp quý vị vào tối này. 

 

 
___________________         _____________________ 

Mrs. Joanne Webster      Miss Amanda Browne 

Hiệu Trưởng       Trưởng Ban Giáo Lý 

 
 

 
 

Đêm Gia Đình Bí Tích - Rước Thánh Thể Lần Đầu 20 tháng Ba 2018 

Tên học sinh___________________________________    Lớp ______________ 

Số người lớn tham dự _________________________________________ 

Số trẻ em cần được trông nom __________________________________ 

Quý vị cần thông dịch viên  Có/Không   Ngôn Ngữ ______________ 
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