
 

 

 

                

Ngày 1 tháng 11 năm 2014 
 
Kính gửi Quý Phụ huynh Học sinh các Lớp 5, 6, 7, 
 
Là Phụ huynh, ắt hẳn Quý Vị rất quan tâm đến việc dạy dỗ về mặt luân lý tại các trường công lập 
mà đa số Quý Vị gửi con em mình đến theo học. Thực tế cho thấy việc hướng dẫn luân lý tại những 
trường này, đặc biệt là về mặt tính dục, rất yếu kém và sai lầm đứng về nhãn quan Kitô giáo. Vì thế, 
nhằm giúp con em Quý Vị có cơ hội tìm hiểu và học hỏi về vấn đề tính dục một cách đúng đắn theo 
Giáo huấn Hội thánh Công giáo, chúng tôi đã mời những chuyên viên giáo dục thuộc Ủy ban Phò 
Sự Sống Công Giáo miền Bắc Texas đến trình bày dề tài “Tính Cách” (cho các em lớp 5 & lớp 6) 
và “Sự Sống – Món Quà Lớn Nhất” (cho các em lớp 7) trong Khoá Hội thảo Giới Trẻ lần đầu tiên 
trong chương trình giáo dục của Giáo xứ. Khoá hội thảo này sẽ được tổ chức tại các lớp học của 
Giáo xứ từ 9 giờ sáng đến 10 giờ 15 sáng Chúa nhật 16/11/2014.  
 
Xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý Phụ Huynh và gia quyến! 
 
Dear Parents, 

 

We have invited the Catholic Pro-Life Committee of North Texas to present the following life-saving 

messages to your student’s class. The Catholic Pro-Life Committee has been teaching the pro-life 

message to students in the Diocese of Dallas for over 19 years.   

 

The following topic(s) will be presented to your child’s class: 

 

* Character:  A discussion of what it means to be a person of good character.  Students are 

encouraged to discuss the qualities that make a good friend.  A brief discussion of the virtue of 

chastity is included. (5
th

 -6
th

 grades–November 16) 

* Life-The Greatest Gift:  A discussion of fetal development, the value of each human being, and 

how God calls us to care for those around us. (7
th

 grade-November 16) 

  

We are looking forward to these wonderful presentations and know that the students will gain an 

even greater respect for themselves and all human life!   

 

Trong Thánh Tâm Chúa Giêsu,  

 
 
Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R. 
Giám Quản 

Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu 
Sacred Heart of Jesus Christ Parish 

2121 N. Denton Drive, Carrollton, TX 75006 
Telephone: 972-446-3461   Fax: 972-446-9551 

 


