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Thông tin quan trọng liên quan đến cái mới thú vị

tương lai của trường Holy Family Holy Name và

Trường St. James St. John

Bạn được mời tham gia cuộc họp Parent Zoom TOMORROW,

Ngày 20 tháng 1, theo lịch trình sau:

St. James St. John - Phụ huynh từ lớp trước đến lớp 4 lúc 5:15 chiều

Holy Family Holy Name - Cha mẹ từ Pre-K đến lớp 4 lúc 6:00 chiều

St. James St. John - Phụ huynh học sinh cấp 2 lúc 6:45 chiều

Holy Family Holy Name - Phụ huynh học sinh cấp 2 lúc 7:30 tối

Tất cả các cuộc họp Zoom sẽ được ghi lại để đảm bảo tất cả các gia đình đều có
cơ hội để nghe về tương lai của hai trường này.

THÊM THÔNG TIN

Vui lòng bấm vào đây để biết thêm chi tiết về những thay đổi cho năm học 2022-23.

Trang 2

Thông điệp video của Bishop da Cunha:

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.catholicschoolsalliance.org/school-closures/
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Nhìn lại mùa Giáng sinh, chúng ta xem xét những món quà và phước lành trong năm qua. Năm mới này

mang lại hy vọng và sự đánh giá cao về cách chúng tôi đã vượt qua nhiều khó khăn cùng nhau.

Chúng tôi đã hỗ trợ và khuyến khích lẫn nhau. Chúng tôi đã cùng nhau ăn mừng và thương tiếc. Chúng ta có

đã điều hướng nhà thờ và trường học và cuộc sống qua Zoom, và quay lại với nhau lần nữa.

Nhân viên, học sinh và gia đình của trường chúng tôi đã liên tục kiên trì vượt qua đại dịch. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ

để đảm bảo học sinh có thể học trực tiếp càng sớm càng tốt, thực hiện một cách an toàn và hiệu quả hai

những năm học. Điều này có giá trị to lớn đối với cộng đồng của chúng tôi - chúng tôi biết rằng việc học cùng nhau sẽ củng cố

học sinh về mặt học tập, tinh thần và tâm hồn.

Giáo dục Công giáo tiếp tục nâng cao, củng cố và hình thành cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi tự hỏi mình phải làm gì

để duy trì các trường học của chúng ta trong khi đảm bảo rằng chúng xuất sắc, đổi mới và mạnh mẽ. Họ cần phải dạy

Các giá trị và truyền thống Công giáo cũng đang sôi động và phát triển. Chúng tôi nhận ra những điểm mạnh đáng chú ý trong

trường học mà chúng ta cần xây dựng và tìm cách duy trì.

Để xây dựng một tương lai tươi sáng, chúng ta được kêu gọi quản lý một cách khôn ngoan những thách thức như các tòa nhà cũ kỹ,

thay đổi nhân khẩu học và gắn cờ đăng ký, các điều kiện tồn tại và đại dịch có ở một số

các trường hợp phức tạp. Đó là trường hợp của Holy Family / Holy Name, sẽ được hợp nhất với St. James / St.

John. Hai trường này sẽ kết hợp với nhau thành một trường mới, dưới một cái tên chưa được chọn, vào cuối

Năm học 2021-2022.

Những quyết định này không được đưa ra nhẹ nhàng, và tôi rất tiếc về những tổn thất mà chúng mang lại. Cả hai trường đều neo đậu từ lâu

để phát triển bản sắc Công giáo trong những người trẻ của New Bedford. Đặc biệt là trong những thời điểm không chắc chắn này, các nhà lãnh đạo

của cả hai trường đã làm việc không mệt mỏi để hỗ trợ thể chất và tinh thần của học sinh.

Holy Family / Holy Name đã là một hình mẫu đầy cảm hứng. Nó đã phục vụ những người trẻ tuổi ở trung tâm của New Bedford

với những lời dạy lấy Đấng Christ làm trung tâm và cả bằng những cách hữu hình, cho ăn, mặc, và yêu thương những người lân cận của họ. St.

James / St. John đã nâng các giá trị về Niềm tin, Bạn bè, Gia đình lên một tầm cao vượt xa việc giáo dục học sinh -

quan tâm thực sự đến sức khỏe tình cảm, thể chất và tinh thần của mỗi học sinh.

Trang 3

Thay vì dồn tài nguyên của chúng tôi vào việc nâng cấp tốn kém cho tòa nhà Thánh Danh Thánh Gia đã cũ, chúng tôi sẽ

đầu tư vào việc cải tạo tòa nhà CYO hiện tại phía sau St. James St. John thành một trường trung học cơ sở phục vụ

hợp nhất các khối học sinh. Đây sẽ là một ngôi trường mới thú vị, với không gian được mở rộng và cải tạo.

Hợp nhất Holy Family / Holy Name và St. James St. John có nghĩa là bảo tồn những truyền thống phong phú của cả hai trường phái

và các sứ mệnh theo cách cho phép đổi mới và phát triển vượt bậc. Khoản đầu tư này sẽ phục vụ cho các gia đình nhiều hơn

một cách hiệu quả và hiệu quả. Tôi hy vọng rằng các bậc phụ huynh sẽ chia sẻ sự phấn khích của chúng tôi và giúp đỡ ngôi trường hợp nhất này

phát triển.
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Giáo phận của chúng tôi tận tâm cung cấp sự xuất sắc trong giáo dục Công giáo và theo học cho từng học sinh duy nhất.
Nhưng tương lai tươi sáng của chúng ta phụ thuộc vào chúng ta để trở thành những người quản lý tốt những ân tứ mà Chúa đã ban cho chúng ta. Quản lý mạnh mẽ

tài chính của chúng tôi là điều cần thiết để đảm bảo một nền giáo dục Công giáo có giá trị cao cho càng nhiều học sinh càng tốt.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cộng tác với học sinh và gia đình để đảm bảo quá trình chuyển tiếp diễn ra suôn sẻ. Hợp nhất

trường học sẽ duy trì các giá trị sâu sắc của cả hai trường, dệt chúng thành một tấm thảm về đức tin và học thuật

xuất sắc bắt nguồn từ các giá trị Công giáo. Khi chúng tôi phát triển về phía trước, chúng tôi hướng đến sự thành công của một vụ hợp nhất khác trong New

Bedford, nơi đã tạo ra Trường Công giáo All Saints phát triển mạnh mẽ từ những người tiền nhiệm là St. Mary và St. Joseph-

Trường học Therese. Chúng ta là một gia đình trong Giáo hội, và chúng ta sẽ là một gia đình trong ngôi trường mới.

Chúng tôi mời tất cả các bậc phụ huynh tham gia với chúng tôi trong nhiệm vụ thiêng liêng này là xây dựng tương lai của nền giáo dục Công giáo, và cho phép

trường học của chúng tôi để phát triển mạnh. Giống như cắt tỉa một cành để cây có thể phát triển cao và mạnh mẽ, sự củng cố này sẽ

cho phép chúng tôi đảm bảo nền giáo dục Công giáo tốt nhất cho học sinh của mình.

Bạn sẽ chắc chắn có câu hỏi. Chúng tôi hoan nghênh bạn tham gia một cuộc họp thông tin để theo dõi sớm.

Cảm ơn bạn, và Chúa phù hộ cho tất cả các bạn.


