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  THÔNG BÁO VỀ VIỆC SINH HOẠT TRỰC TUYẾN  
  

Xin bình an của Chúa Giêsu Thánh Thể ở cùng quý phụ huynh và gia đình.                
Theo như những thay đổi liên quan đến dịch cúm Covid-19, Đoàn Thiếu Nhi              
Thánh Thể cũng sẽ tạm ngừng sinh hoạt tại giáo xứ La Vang cho đến hết năm học                  
2019-2020 vì sự an toàn của các em đoàn sinh theo luật của tiểu bang Oregon.  

Tuy nhiên, để giúp các em không ngừng gắn kết với Chúa Giêsu Thánh Thể,               
đoàn Thánh Tâm sẽ đưa chương trình sinh hoạt cùng với các bài học lên online.                
Chương trình sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật (ngày 19 tháng 4) và cụ thể như sau: 

_ Bài học dựa trên Tin Mừng và các trò chơi sinh hoạt sẽ được live                
stream/record trên Microsoft Teams của đoàn vào Chúa Nhật từ 2pm như giờ sinh              
hoạt hằng tuần.  

_ Trong tuần, từ thứ hai đến thứ bảy, chúng con sẽ thiết kế những hoạt động                 
ngắn và cụ thể để các em thực hiện mỗi ngày. 

_ Đường link livestream/record và thông tin về các hoạt động hằng ngày             
trong tuần sẽ được gửi đến quý phụ huynh và các em qua:  

● Facebook: Đoàn Thánh Tâm Portland  
https://www.facebook.com/DoanThanhTamPortland 

● Instagram: @doanthanhtampdx 
● Email: Mỗi tuần , chúng con sẽ gửi một email thông tin đến quý phụ              

huynh về bài học của ngày Chúa Nhật cùng các hoạt động cho mỗi              
ngày.  

 
Xin quý phụ huynh nhắc nhở và đồng hành cùng các em qua các bài/hoạt động                

hằng ngày, chúng con xin chân thành cám ơn sự cộng tác của quý phụ huynh. Nếu                 
quý phụ huynh có câu hỏi, xin liên hệ trường Amy Lê: amy.le@veym.net 

 
Cha Tuyên Úy     Đoàn Trưởng 
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