Primeira comunhão
ST. THOMAS THE APOSTLE RELIGIOUS EDUCATION G1--5
3 MARGIN STREET
PEABODY MA 01960
WWW.STTHOMASPEABODY.ORG
978.531.0224

Please contact Leila to sign up
Prezados Pais e Guardiões!
Tenho o prazer de anunciar que a inscrição esta aberta para a catequese 2019! Eu incluí um
formulário de inscrição e estou solicitando todas as famílias para preencher e devolver para
que possamos atualizar as suas informações em nossa nova base de dados de contato. Você
pode optar por enviar o pagamento com o formulário, ou em uma data posterior.
Por favor, as crianças nunca serão afastadas do Ensino Religioso por falta de pagamento.
Além disso, nunca é tarde para começar! Se você conheci um membro da família, amigo ou
vizinho que tem filhos, por favor os informe sobre a nossa catequese!
Todo mundo tem um lugar no nosso programa, não importa a idade!
No formulário de inscrição existem várias oportunidades de trabalho voluntário, eu peço que
você considere doando seu tempo com uma ou mais das possibilidades listadas. Nosso
Programa de Educação Religiosa é um esforço de equipe! Se você tem alguma sugestão para
um evento ou tópico ou gostaria de implementar um novo componente ou oferta - nós
gostaríamos de ouvir de você! Educação religiosa consiste em classe, o comparecimento na
santa missa, Participação em Eventos, familiares, Retiros, Projeto para dever de casa /
Desafios e mais! Esperamos que cada família possa participar sempre que possível!
Por vários pedidos da comunidade, iremos oferecer esse ano, o Liturgia da Palavra para
Criança (CLOW - sigla em inglês) durante o ano de Educação Religiosa. A programação
completa com reuniões datas, reuniões de pais e muito mais será enviado a todos os
participantes por e-mail e também pelo site. O formulário e o pagamento para estudantes no
G1-5 podem ser enviados para São Tomé Apóstolo via correio ou deixados no escritório
principal. Você também pode deixar este formulário na cesta durante a missa.
Um registo separado para o G6-10 também está disponível no nosso site.
Estudantes na família

Valor da taxa

1 criança

$90

crianças adicional

$25

Taxa extra para crianças fazer a primeira comunhão.

$25

Livro
$25
Como sempre, por favor não hesite em contatar-nos via e-mail ou telefone com todas as
perguntas!
Deus te abençoe! Lisa.

RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM REGISTRATION
& CONTACT FORM
Registration Form

Nome dos pais:______________________________________________________
Tel.:______________________________________
Endereço:___________________________________________________________
Email:_____________________________________
Nome de solteira da mãe:_____________________
Por favor liste qualquer problema medico ou alergia da criança:
____________________________________________________________________
A sua família já esta registrada na paroquia? sim___ não___ não sabe___ gostaria de reg.___
CRIANÇAS QUE SERÃO REGISTRADAS
Nome

Ano escolar

Local do batismo

Taxa extra
2 Ano

Por favor fazer o cheque no nome da St. Thomas Apostle
Entregar na igreja ou mandar pelo correio para:
3 Margin St.
Peabody, Ma 01960

Valor total

