
TÒA GIÁM MỤC THÁI BÌNH 
06 Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình 

 

THÔNG BÁO 
KHÓA NỘI TRÚ HÈ 2019 

 
 Kính gửi quý cha, quý phụ huynh. 
 

Từ những năm qua, mỗi dịp mùa hè, Giáo phận tổ chức các khóa huấn luyện và 
sinh hoạt hè, với mục đích giúp người trẻ phát triển con người toàn diện về thể 
lý, trí tuệ, đức hạnh và tôn giáo.  
 
1.  Ý nghĩa và mục đích các sinh hoạt hè 2019 
Dù công việc mục vụ và tông đồ của Nhà Chung Giáo phận Thái Bình, Hưng 
Yên, luôn đầy ắp các lễ hội, các khoá đào tạo, các khoá huấn luyện cấp Giáo 
phận với hàng ngàn người tham dự, như Lễ hội Thiếu Nhi Thánh Thể, Lễ hội Lễ 
Sinh Savio, khoá thường huấn cập nhật Hội đồng Giáo xứ/giáo họ, khoá đào tạo 
- huấn luyện huynh trưởng, các khoá đào tạo bồi dưỡng các ban ngành, hội đoàn 
v.v. . . 
Nhà Chung Giáo phận vẫn tiếp tục tổ chức các sinh hoạt hè bổ ích cho mọi 
người, cách riêng các em thiếu nhi, thanh thiếu niên và người lớn, không phân 
biệt niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng. Tất cả chỉ vì ý nghĩa, hạnh phúc và tương lai 
của con em chúng ta - các nhân tài, các nhà khoa học, các nghệ sĩ, các vận động 
viên. 
2.  Sinh hoạt hè mang tính sư phạm giáo dục dự phòng của Thánh Gioan 
Bosco  
Các sinh hoạt này đều mang tính giáo dục theo phương pháp sư phạm của Thánh 
Gioan Bosco “Sư phạm giáo dục dự phòng”. Sư phạm này đòi hỏi nhà giáo dục 
phải có một trái tim mục tử, nhân lành, khiêm nhượng, đồng hành suốt thời gian 
cùng các em, mọi nơi, mọi lúc, như người mẹ không bao giờ rời mắt khỏi đứa 
con của mình, phòng ngừa cho đứa con, khỏi vấp ngã, khỏi bị thú dữ cắn xé, 
khỏi bị tai bay vạ gió, khỏi bị lây nhiệm các tệ nạn xã hội - như xì ke, má tuý, 
nghiện ngập, bạn bè xấu lôi cuốn… 
 
3.  Các sinh hoạt bổ ích hè 2019 gồm có : 

1. Thư viện đọc sách : 
·   Một thư viện thông thoáng rộng mát trên 500m2 với hàng ngàn đầu sách 
hấp dẫn cho mọi lứa tuổi. 
·   Mở cửa cả ngày – đọc sách miễn phí  
2. Lớp Anh Văn dành cho các em học sinh từ lớp 6-9 
3. Lớp bổ túc căn bản môn toán cho các em yếu và mất căn bản từ lớp 6-9 
4. Các lớp học nhạc – ca – múa – dành cho nội trú  
5. Các lớp học đàn guitar – trống jazz – kèn - sáo – mandolin – violon  
6. Các sinh hoạt thể thao bổ ích hè 2019  
 

4.  Nội quy tại Nhà Chung Thái Bình 
1. Giờ nào việc nấy và tham gia đầy đủ các giờ chung theo thời khoá biểu  



2. Khi ra khỏi nhà, phải có lý do cần thiết, chính đáng và phải xin phép. 
3. Khị bị ốm đau, phải báo ngay cho thầy hộ trực biết. 
4. Giữ trật tự, ngăn nắp, sạch sẽ mọi nơi mọi chỗ của mình như : phòng học, 

phòng ngủ, nhà ăn, nhà vệ sinh v.v. 
5. Để tránh mất mát, quên sót, trộm cắp, không ai được giữ tiền túi, điện 

thoại và các đồ giá trị khác trong mình. Tất cả các đồ có giá trị phải gửi 
nơi thầy hộ trực có ghi sổ ký nhận rõ ràng.  

6. Muốn mua sắm các nhu cầu cần thiết như đồ dùng cá nhân, sách vở hay 
quần áo thể thao, ăn uống v.v. mỗi người sẽ có cuốn sổ chi thu, ghi tất cả 
các đồ dùng muốn mua, gửi cho thầy quản lý nhờ mua và ghi sổ rõ ràng.  

7. Để đáp ứng các nhu cầu giải khát, nước ngọt, kem, bánh kẹo, trái cây v.v. 
sẽ có căn tin phục vụ theo nhu cầu, không trả bằng tiền mặt, mà bằng ghi 
sổ. 

8. Người nhà có thể thăm viếng con em vào ngày Chúa Nhật, không thăm 
viếng trong các ngày khác. 

9. Các em sẽ ở nội trú suốt thời gian hè, không về thăm gia đình, chỉ khi nào 
có lý do thật nghiêm trọng như tang chế, cưới hỏi trong gia đình mà thôi. 

 
5. Đối tượng : 

1. Học sinh từ lớp 6 đến lớp 9, gồm cả nam và nữ (Ưu tiên cho các em đã 
nội trú năm trước khoảng từ 100-150 em); không nhận ngoại trú 

2. Số lượng: Tối đa 300 em. (nếu số lượng quá đông, Ban tổ chức sẽ ưu tiên 
những người đăng ký trước) 

 
6.  THỜI GIAN : Từ 16/6 đến 28/7/2019 

Ngày nhập khóa Nội trú: 08g00, Chúa Nhật, ngày 16/6/2019 
Bế giảng: 08g00, Chúa Nhật, ngày 28/7/2019 

 
7.  ĐĂNG KÝ :  

• Phổ biến trên trang mạng Giáo phận và xin quý Cha xứ thông báo tại nhà 
thờ.  

• Quý phụ huynh đăng ký tại:  
Văn phòng thường trực: Điện thoại: 02273.831.361 
Thầy Phó tế Dom. Trường: 0326076284 
Cha phụ trách Giuse Diện: 0912.847.692 

• Hạn chót đăng ký : ngày 05/6/2019 
 
8.  Kinh phí nội trú hè 

1. Nhà Chung hỗ trợ các chi phí sinh hoạt như : 
• Chi phí cho giáo viên dạy học 
• Gạo ăn + điện + nước  
• Mua sắm các thiết bị ăn ở và học tập 
• Thuê người giúp bếp + củi + gas   
• Các dụng cụ thể thao 
• Các phần thưởng thi đua v.v. 

2.  Các phụ huynh cộng tác đóng góp tiền ăn cho các em 
 

9.  Đồ dùng cần chuẩn bị. 
Xin quý Phụ huynh chuẩn bị cho các em những đồ dùng cá nhân như sau: 



- Gối và chăn mỏng đắp mùa hè 
- Một bộ áo quần “Thiếu nhi Thánh Thể” để tham dự Thánh lễ. 
- 2 hoặc 3 bộ áo quần để mặc ngày thường 
- Đồ thể thao để chơi : Áo thun, quần đùi, đồ lót – mỗi thứ tối thiểu 2 cái 
- Một đôi giày xăng đan (dự lễ) và một đôi dép lê 
- Một đôi giày thể thao + tất (đá bóng)  
- Khăn mặt, khăn tắm, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, lược, dầu gội đầu 

phù hợp với các em. 
- Tập học sinh 3 cuốn , bút, sách vở cá nhân nếu có . 
- May 2 bộ đồng phục thể thao (Nhà chung chọn mẫu đồng phục) gồm 2 áo 

và 2 quần = 200.000$ 
 
Xin cảm ơn quý cha và quý phụ huynh. 

 
BAN TỔ CHỨC 


