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Ngày 6 tháng 4 năm 2020 
 
Kính gửi Quý Phụ Huynh Học sinh Công Giáo, 
 
Trong khi chúng ta bước vào Tuần Thánh, chúng ta đang phải đối diện với nhiều lo lắng và 
nhiều thay đổi trong đời sống bình thường.  Đám đông hoan hô Chúa Giê-su vào Thành Giê-
ru-sa-lem thật khác hẳn với hoàn cảnh cách ly của chúng ta hôm nay.  Đức Giáo Hoàng Phan-
xi-cô trong bài giảng ngày Chúa nhật lễ Lá đã nói: “Anh Chị em đừng sợ! Chúng ta không cô 
đơn.”  Hơn lúc nào hết, hãy nhớ rằng chúng ta là những người “Phục sinh,” sống liên kết 
trong tình yêu của Chúa Ki-tô và hy vọng nơi Ngài. 
 
Trong thời gian ba tuần lễ qua, sự liên kết trong Cộng đồng các trường Công giáo thật đáng 
ngạc nhiên.  Tình yêu Chúa Ki-tô đã thể hiện qua sự liên kết giữa các giáo sư/giáo viên, học 
sinh, và các gia đình.  Rất nhiều người trong các gia đình đã chia xẻ những kinh nghiệm tuyệt 
vời - sự ân cần của một giáo viên bỏ thời giờ để trấn an một học sinh, những lời nguyện liên 
kết nhau trong một trường, những sứ điệp thúc đẩy nhau viết trên vệ đường của một người 
hàng xóm, và niềm hân hoan chân thành do các giáo viên và những người lãnh đạo mang đến.  
Dầu chưa bao giờ mong tạo được một nền giáo dục như thế, chúng tôi cảm thấy sẵn sàng cam 
kết đứng chung với quý vị để nâng đỡ con em chúng ta. 
 
Nhìn về những tuần lễ sắp tới, chúng tôi dự trù tiếp tục việc giáo dục từ xa cho đến hết năm 
học 2019-2020.  Nếu nhận được những hướng dẫn mới từ các cơ quan y tế, chúng tôi sẽ lượng 
định ngày tháng cho giai đoạn kế tiếp. Chúng tôi rất biết rằng việc đóng cửa các trường học 
như hiện nay có ảnh hưởng quan trọng cho cả cộng đồng, và chúng tôi cũng xin quý vị liên 
lạc với nhà trường nơi con em quý vị theo học, nếu cần được hướng dẫn thêm. 
 
Tôi xin chân thành cám ơn quý vị giáo sư và giáo viên, nhân viên nhà trường, quý vị hiệu 
trưởng đã cố gắng giúp đỡ học sinh và gia đình, ngay cả ngoài khả năng của mình. Tôi cũng 
xin cám ơn quý vị phụ huynh và học sinh hiện đang sát cánh với chúng tôi trong chương trình 
giáo dục từ xa trong khi chúng ta phải đối phó với những thay đổi trong cuộc sống. 
 
Trong khi bước vào Tuần thánh, xin hãy cùng nhau đồng hành trong tình yêu Chúa Ki-tô.  
Xin cùng tôi cầu nguyện cho các nhân viên y tế, những người có trách nhiệm trong các trường 
hợp nguy cấp, và tất cả những người trong cộng đồng chúng ta hiện đang bị cơn dịch gây tai 
hại và khó khăn. 
 
Chân thành trong Chúa Ki-tô, 
 
 
Jennifer Beltramo 
Tổng Giáo Đốc Các Trường Công Giáo 
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