PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI CANADA

Đoàn Thánh Cả Giuse - Ottawa
Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang - 280 Wesley Ave, Ottawa, Ontario, K1Z 7A6 Canada

Thông Tin Cần Biết Khi Gia Nhập TNTT Đoàn Thánh Cả Giuse
1. Tất cả đoàn viên cũ hay mới đều phải ghi danh và đóng tiền niêm liễm $15/em lại mỗi năm. Gia đình với 4
con em trở lên sẽ được miễn lệ phí cho em thứ 4, 5, v.v... Dùng cho văn phòng phẩm để dạy, và những dụng cụ
các em dùng trong suốt một năm học.
2. Đoàn chỉ nhận những em đủ 7 tuổi trở lên và đã nhận Bí Tích Xưng Tội Rước Lễ rồi.
Lớp Giáo Lý ấu thơ: các em từ 6 tuổi hoạc lớp 1
Ấu Nhi: 7 Tuổi - 9 Tuổi
Thiếu Nhi: 10 Tuổi -12 Tuổi
Nghĩa Sĩ: 13 Tuổi – 15 Tuổi

Hiệp Sĩ: 16 Tuổi - 17 Tuổi
Hiệp Sĩ Xuất Hành: 18 Tuổi trở lên
Huynh Trưởng: 18 Tuổi trở lên

3. Đoàn sinh cần phải có đồng phục để mặc trong giờ sinh hoạt. (Xin hãy đến bảng đăng ký để mua đồng phục)
Thiếu Nhi có bán áo Thiếu Nhi, quần Thiếu Nhi, v.v. Những em đoàn sinh cũ nếu đã có đồng phục rồi thì
không cần đóng tiền mua đồng phục nữa. Nhưng có thể mua thêm áo, đầm hay quần Thiếu Nhi với bất cứ
trường hợp nào.
Cách ăn mặc đồng phục thống nhất chấp nhận được cho Nam và Nữ:
- áo trắng TNTT phải có logo đoàn
- quần tây dài và quần tây ngắn/cụt phải đủ dài ngang đầu gối chân và màu xanh biển đậm hoặc màu đen,
- khăn quàng;
- Đầm của Nữ phải đủ dài ngang đầu gối chân
- NO JEANS, NO FLIP FLOP, NO HIGH HEELS, NO OPEN TOE SHOES
4. Sinh hoạt bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 11 tháng 9, từ 9:30 am – 12:30 pm
5. Phụ Huynh cần phải đến bàn đăng ký TNTT để nếu Tham Dự Viên dưới 18 tuổi.
Thời gian ghi danh: 10:30 am – 11:15 am và 12:30 pm- 1:30 pm ngày Chúa Nhật 28/8 và 4/9.
Địa Điểm: Hội trường giáo xứ Đức Mẹ La Vang / Basement
Nếu Phu Huynh nào nộp đơn sau Ngày 04 tháng 09 năm 2016 thì phải đóng thêm $20 lệ phí trễ.
Hạn chót nộp đơn ghi danh là ngày 18 tháng 09 năm 2016
Xin quý phụ huynh vui lòng giúp con em mình điền đơn kèm theo lệ phí khi nộp đơn. Đồng thời, xin
quý phụ huynh nộp đơn cho con em mình đúng với thời gian và địa điểm đã nêu trên. Sự giúp đỡ của quý phụ
huynh sẽ cho chúng con có đủ thời gian sắp xếp cho các em vào năm học mới, được ổn định và theo kịp
Chương Trình Thăng Tiến.
Nếu phụ huynh có thắc mắc xin liên lạc: TNTTOTTAWA@gmail.com
Xin Chân Thành Cảm Ơn!
TNTT - Đoàn Thánh Cả Giuse

