Tháng Hai 2018

SINH HOẠT ĐẶC BIỆT!
Thứ Bảy, ngày 10 tháng Hai lúc 2:00 giờ

Tin Tức Hàng Tháng Của CPAL
Chúc Quý Vị Ngày Valentine Hạnh Phúc!
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Một Của Ngài,
Chúa Giê-su Ki-tô, trên thập giá. Chúa đã
trỗi dậy, chiến thắng tử thần, và ban tặng
cho chúng ta một cuộc sống vĩnh hằng.
Không có một tình yêu nào cao cả hơn thế
từ trước đến nay!
Cuộc Thi Gia Đình Mộ Đạo!
Đã đến lúc nộp lại Tờ Lịch Gia Đình
Mộ Đạo. Xin đánh dấu trên tờ lịch
tất cả những ngày gia đình của quý
vị cùng nhau đọc sách Kinh Thánh
Của Trẻ Em. Xin nộp tờ lịch của quý
vị trong Hộp Thư Giám Đốc, hạn
chót là ngày 9 tháng Hai, và quý vị
sẽ nhận được giải thưởng!

NGHỈ HỌC:
Kỳ nghỉ giữa đông vào NGÀY
16 và 19 THÁNG HAI.
Chúc Mừng Sinh Nhật:

chiều – Tiệc Kem Valentine. Xin mang cả
gia đình quý vị đến! Chúng ta sẽ làm tự làm
kem sundae và sẽ trang trí thiệp để trao cho
những người cao niên chỉ sống trong nhà.
Thứ Tư, ngày 14 tháng Hai – Tiệc

Valentine Trong Lớp. Con của quý vị sẽ
mừng ngày lễ trong giờ học. Xin xem tờ
giấy để riêng.

Ngày 8/2 - Franklin
Ngày 15/2 - Adanaf

GHI DANH SỚM CHO NĂM HỌC 2018-19
Đã đến lúc bắt đầu ghi danh cho năm học 20182019! Theo thông lệ chúng tôi ưu tiên cho các gia
đình có con em hiện thời đang học có cơ hội ghi
danh sớm. Chúng tôi sẽ nhận đơn ghi danh của quý
vị bắt đầu từ ngày 20 tháng Hai. Thời điểm nhận
đơn ghi danh mở rộng cho mọi người bắt đầu từ
ngày 1 tháng Ba. Nếu quý vị có con em trong lứa
tuổi từ 3 đến 4 tuổi tính đến ngày 31 tháng Tám
năm 2018, quý vi nên ghi danh ngay bây giờ để bảm
đảm 1 chỗ trong lớp học của chúng tôi.

Các em sẽ học 3 câu Kinh
Thánh mới trong tháng này:
Even the wind and the
waves obey Him. Matthew
8:27. Be baptized and wash
your sins away. Acts 22:16.
The Lord is my strength and
song. Exodus 15:2.

