Hướng Dẫn Ghi Danh Niên Khóa 2021-2022
Kính Thưa quý Phụ Huynh,
Theo thông báo chính thức của Đức Tổng Giám Mục Alexander King Sample thì trường Giáo
Lý - Việt Ngữ giáo xứ sẽ trở lại sinh hoạt bình thường vào tháng 9 năm 2021 cho niên học mới 20212022. Được sự chấp thuận của cha Chánh xứ và HĐGX, bắt đầu niên học 2021-2022 nhà trường sẽ
thay đổi học phí vì giá sinh hoạt hiện nay mọi sự đều gia tăng, nhà trường phải gia tăng các khoản chi,
trong đó có tiền điện nước, in ấn sách giáo khoa và bài làm về nhà, cũng như dụng cụ giảng dạy cho
giáo viên. Đồng thời nhà trường cần ngân quỹ lo cho các em học sinh tĩnh tâm mùa Vọng và mùa
Chay, tĩnh tâm cho lớp 12 ra trường cuối năm. Trong đơn ghi danh sẽ có chi tiết về học phí. Mong
rằng quý phụ huynh thông cảm cho nhà trường. Xin quý vị đọc các hướng dẫn sau đây để điền đơn ghi
danh và kèm theo check hay money order.
Riêng học sinh mới không có anh/chị/em đang học trường Giáo Lý & Việt Ngữ La Vang,
xin tới Văn Phòng Giáo Dục (phòng 102) để nhận đơn ghi danh; hoặc có thể vào trang web của trường
www.gxlavangoregon.com/truonglavang. Học sinh lớp mẫu giáo phải được 5 tuổi sinh trước ngày 01
tháng 9 năm 2016.
Xin vui lòng điền tất cả mọi chi tiết trên các tờ đơn và nộp lại đơn qua bưu điện hay mang đến
văn phòng Giáo Dục. Nếu là học sinh mới xin nộp thêm Bản Sao (copy) Sổ Gia Đình Công Giáo
Giáo Xứ La Vang và Bản Sao (copy) chứng chỉ Rửa Tội cho các em ghi danh học.
Xin lưu ý những điểm sau đây:
1. Nhà trường cần có “Điện Thư (Email Address)” của cha/mẹ để liên lạc về chương trình học và
bài làm ở nhà của học sinh. Xin cho email address trong đơn ghi danh.
2. Hạn chót ghi danh là Chúa Nhật, ngày 22 tháng 8, năm 2021. Nếu ghi danh sau 08/22/2021,
phải đóng $50.00 lệ phí nếu còn chỗ. KHÔNG nhận đơn ghi danh sau ngày 12 tháng 9, 2021.
3. Nhà trường lập danh sách và chứng nhận các em học sinh đã ghi danh sau khi nhận đủ mọi chi
tiết trên đơn ghi danh và học phí. Những học sinh không ghi danh thì phải trải qua kỳ thi xếp
lớp và các thủ tục ghi danh trễ khi các em trở lại trường học năm 2021.
Cách Điền Đơn Ghi Danh
1. Điền mọi chi tiết trên các phần của tờ “Đơn Ghi Danh Niên Khóa 2021-2022”.
2. Ký check hoặc mua Money Order đúng số tiền cho từng em học sinh. Văn Phòng Giáo Dục sẽ
KHÔNG nhận tiền mặt, thành thật xin lỗi.
3. Gửi lại “Đơn Ghi Danh Niên Khóa 2021-2022” với đầy đủ chi tiết với chữ ký và tấm check
hoặc Money Order.
4. Quý vị có thể gởi tờ ghi danh và lệ phí qua bưu điện hay đem đến Văn Phòng Giáo Dục
(phòng 102) vào các ngày Chúa Nhật từ ngày 11/7/2021 - 22/8/2021 từ 9:00AM – 12:30PM.
5. Nếu quý vị cần giúp đỡ trong việc điền đơn, hay có thắc mắc, xin liên lạc Sr. Kim Anh 503-9271986 Ext: 1101 hoặc Email: kimanhth2002@yahoo.com

