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Chúa đã sống lại! 
Chúng tôi hy vọng gia đình quý vị đã 
hưởng mùa Lễ Phục Sinh thật tuyệt vời 
và chia sẻ niềm vui mà chỉ có Sự Sống 
Lại của Chúa Ki-tô mới có thể mang đến!  
Chúa đã chiến thắng tội lỗi và tử thần.  
Chúng ta có thể hưởng bình an và hạnh 
phúc thực sự khi biết rằng tội lỗi của 
chúng ta được tha thứ và chúng ta có 
thể sống vĩnh hằng cùng Thiên Chúa!  
Thật vậy, Chúa đã sống lại!  Alleluia! 

Các Sinh Hoạt Quan Trọng: 
 

 
 

* Ngày 14 tháng Năm – ngày 18 tháng Năm: 

"Tuần Nghề Nghiệp".  Chúng tôi mong muốn 

quý vị đến và nói cho các học sinh biết về công 

việc của quý vị. 
 

* Ngày 7 tháng Năm – ngày 11 tháng Năm: Cô 

Holly sẽ kiểm tra các học sinh sắp vào Mẫu Giáo 

để đánh giá sự tiến bộ của các em trong niên khóa 

này. 
 

*Ngày 14 đến ngày 18 tháng Năm:  Cô Holly sẽ 

họp với phụ huynh của các học sinh trong lớp cô.   
 

NGHỈ HỌC: 
Ngày 28 tháng Năm, 
Ngày 29 tháng Năm 

Phụ Huynh Của Các Em Học Sinh Lớp Cô Holly Xin Lưu Ý! 
 Xin ghi danh sớm cho cuộc họp phụ huynh-giáo viên.  Cuộc họp này là một cơ 

hội để thảo luận sự tiến bộ của con quý vị trong năm nay và để bắt đầu chuẩn bị vào 

mẫu giáo.   Cô Holly mong được nói chuyện với quý vị. 
 Lớp 3 tuổi không có các cuộc họp chính thức, nhưng xin quý vị cứ tự nhiên nói 

chuyện với Cô Stephanie nếu quý vị có những thắc mắc về sự tiến bộ của con quý vị. 

 

Sinh Hoạt Dã Ngoại Ở Bãi Biển 

Trong Tháng Sáu: 
* Mời gia đình quý vị tham dự Buổi Dã Ngoại 

Gia Đình hàng năm của chúng tôi tại Công Viên 

Seahurst vào ngày 1 tháng Sáu từ 9 giờ sáng đến 

12 giờ trưa.  Sẽ không có lớp như thường lệ 

vào ngày đó!  Cần có phụ huynh giám sát mỗi 

trẻ em tại công viên!  Nếu quý vị không thể đến 

tham dự tại công viên, quý vị cần một người 

khác trông trẻ vào ngày hôm đó. 
 

* Ngày cuối niên khóa và chương trình bế giảng 

sẽ là thứ Tư ngày 20 tháng Sáu. 
 

Danh sách ghi danh cho niên khóa tới đang tiếp tục được thêm vào.  Quý vị không 
được bảo đảm chỗ trong chương trình của chúng tôi vào niên khóa tới cho đến khi 
quý vị điền đơn ghi danh mới và thanh toán lệ phí ghi danh cho năm tới.   Chúng tôi 
hy vọng gặp lại tất cả các học sinh 3 tuổi vào niên khóa mới, xin quý vị ghi danh sớm. 


