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Thư Thông Báo / Đơn Ghi Danh Tham Dự Tĩnh Tâm 

Kính thưa quý phụ huynh, 

Như mọi năm, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúng em sẽ tổ 

chức tĩnh tâm ba ngày cuối tuần cho các em đoàn sinh.  Đây là dịp cho các em nghỉ ngơi tâm 

hồn, vui chơi, tĩnh tâm với Chúa để chuẩn bị tinh thần cho năm học mới. 

 Chủ đề:  Jesus in my heart. 

 Hướng dẫn:  Thầy Vũ D. Khoa 

 Thời gian: 5pm Friday Sep. 30
th

, 2016 cho tới 3pm Sunday Oct. 2
nd

, 2016 

 Địa điểm: Camp St. Francis 

2320 Sumner Avenue, Aptos, CA 95003/ phone (520)222-6773 

 Lệ phí:  

 3 ngày tĩnh tâm (non-refundable) $50/người.   

 1 ngày tĩnh tâm dành riêng cho Ấu Nhi $20/em ngày Saturday October 1
st
, 2016. 

 Late Fee: $10/em nếu nộp đơn sau ngày September 17
th

, 2016 

 Hạn chót nộp đơn: Saturday 09/17/2016 

 Tham dự: 

 Dành cho tất cả các em đang sinh hoạt trong Đoàn. 

 Các em Ấu Nhi không muốn đi 3 ngày có thể tham gia 1 ngày tĩnh tâm từ 9am tới 

5pm vào thứ 7 (10/01/16) 

Để công việc chuẩn bị cho các em thật tốt, chúng em rất mong quý anh chị đăng ký tham dự 

cho các em trước ngày hạn. 

 

Kính thư, 

Maria Bùi Kim Ann 
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Đơn Ghi Danh Tham Dự Tĩnh Tâm 

 

Xin điền vào phần dưới đây, và nộp lại (với lệ phí) cho trưởng Trân hoặc trưởng Trâm. 

 

Tôi tên  ___________________________________________________ 

 

Chấp thuận cho em tham dự tĩnh tâm của đoàn: 

 

1. ______________________________________ thuộc ngành (Ấu, Thiếu, Nghĩa, Hiệp) 

Nếu là Ấu Nhi, xin chọn:  1 ngày tĩnh tâm hoặc  3 ngày tĩnh tâm. 

2. ______________________________________ thuộc ngành (Ấu, Thiếu, Nghĩa, Hiệp) 

Nếu là Ấu Nhi, xin chọn:  1 ngày tĩnh tâm hoặc  3 ngày tĩnh tâm. 

3. ______________________________________ thuộc ngành (Ấu, Thiếu, Nghĩa, Hiệp) 

Nếu là Ấu Nhi, xin chọn:  1 ngày tĩnh tâm hoặc  3 ngày tĩnh tâm. 

4. ______________________________________ thuộc ngành (Ấu, Thiếu, Nghĩa, Hiệp) 

Nếu là Ấu Nhi, xin chọn:  1 ngày tĩnh tâm hoặc  3 ngày tĩnh tâm. 

 

Đồng thời, nếu em bị tai nạn tôi chấp thuận cho các Huynh Trưởng đưa em đi nhà thương 

khi không có sự hiện diện của tôi.  Nếu em phải uống thuốc mỗi ngày, tôi có kèm theo danh sách 

thuốc và công dụng (kèm với đơn) và sẽ đưa cho em đủ liều để dùng trong 3 ngày tĩnh tâm. 

Các anh chị phụ huynh nào muốn tham gia giúp đỡ trong 3 ngày tĩnh tâm, xin ghi danh 

dưới đây hay liên lạc với anh Alex (trưởng ban đại diện Trợ Tá).  Đặc biệt, các anh chị phụ 

huynh nào muốn ghi danh mà chưa tham gia trong ban Trợ Tá của đoàn , xin liên lạc với văn 

phòng giáo xứ St. Elizabeth để làm fingerprint (fingerprint cần phải “cleared” before September 

30
th

, 2016) và hoàn tất certificate của Shield The Vulnerable online 

(www.shieldthevulnerable.org) trước ngày September 17
th

, 2016.  

 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________  

 

 

 

 

X___________________________     X____________________ 

           Phụ huynh ký tên            Date 

http://www.shieldthevulnerable.org/

