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 Thấm thoát mà mùa hè sẽ qua và môt niên học 

mới sắp sửa bắt đầu. Năm nay trường học tại 

Houston, Katy, và Fort Bend sẽ khai giảng vào 

Thứ Hai 27 tháng 8, 2012. Người Việt chúng 

ta thường rất quan tâm đến việc học hành của 

con em mình. Tuy thế, nhiều người vì bận rộn 

công ăn việc làm, mới dọn tới Texas, hay chưa 

rành rẽ Anh ngữ nên không chuẩn bị chu đáo 

cho các cháu. Dưới đây là 

một số việc cần làm để 

tránh trở ngại trong những 

ngày đầu niên học.  

Các khu học chính đều có 

trang Web với đầy đủ chi 

tiết về trường học, chương 

trình, và những ngày quan 

trọng trong niên học. Quý vị 

nào mới dọn đến vùng Hou-

ston có thể vào đó tìm xem 

với địa chỉ hiện đang cư ngụ thì con em mình 

sẽ học trường nào, ngày nào phải ghi danh, khi 

ghi danh thì cần những giấy tờ gì, và hôm khai 

giảng các em phải đến đâu, mang theo những 

gì cho ngày đầu tiên. Họ cũng có những chi 

tiết về trang phục của học sinh và những gì 

các em có thể mang đến trường, những gì bị 

cấm xử dụng, v.v... Các em này cũng như 

những em nào đổi trường từ tiểu học lên trung 

học cũng nên đến trường mới để tham dự ngày 

giới thiệu (orientation), tham quan trường học 

để biết vị trí phòng học, văn phòng, nhà ăn, 

hay tủ sách (locker).  

Ngày miễn thuế năm nay nhằm cuối tuần từ 17

-19 tháng 8. Trong những hôm đó nếu mua 

sắm quần áo, giầy dép, dụng cụ học vấn, hay 

ba-lô (backpack) đều được miễn thuế nếu trị 

giá mỗi món dưới $100.00. Tuy nhiên quý vị 

nên thận trọng vì có nhiều mặt hàng không 

được miễn thuế, và nên so sánh giá cả kỹ 

lưỡng vì nhiều cửa hàng bán cùng một thứ với 

giá cả khác nhau.  

Khi tựu trường, vận tốc giới 

hạn chung quanh trường học 

sẽ được áp dụng trở lại. Quý 

vị nên lưu tâm vào những 

ngày đầu để tập thói quen 

với vận tốc mới. Ngoài ra, 

nhiều khu học chính cũng 

cấm dùng điện thoại di động 

lúc lái xe trong khu vực 

trường học. Sự an toàn cho con em được mọi 

người chú trọng hàng đầu tương đương với 

việc giáo dục các em.  

Có một điều là người ta không đặt vấn đề đạo 

đức của học sinh quan trọng bằng hai khía 

cạnh trên. Trong khi đó, người Việt chúng ta 

thường tâm niệm, “Tiên học lễ, hậu học văn.” 

Cho nên gia đình và Hội Thánh phải uốn nắn 

con em mình về khía cạnh này. Kinh Thánh có 

câu, “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh 

sáng cho đường lối tôi.” Hội Thánh Báp Tít 

Sugar Land kỳ vọng tiếp tay với quý vị để gầy 

dựng các cháu một cách trọn vẹn.  
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Hội Thánh Báp Tít   

Sugar Land 
8000 Clodine Rd, Houston, TX 77083 

Điện thoại 281-846-4938 

281-TINH-YEU 

htbtsugarland@gmail.com 
Quản nhiệm:  Mục sư Bùi Thế Hiền 

Sinh Hoạt Ngày Chúa Nhật 

Trường Chúa Nhật    9:45-10:45 

Thờ Phượng           11:00-12:15 

Thông Công              12:15-1:00 

Tập Hát                       1:00-2:30 

Lớp Việt Ngữ 

Chiều Chúa Nhật         1:00-2:30 

Lớp Computer 

Trưa Thứ Năm          12:00-2:30                    

Nghiên Cứu Kinh Thánh 

Tối Thứ Tư          9:00-10:00 PM 

Gọi điện thoại    1-712-432-0900 

Sau đó bấm mã số     571198 # 
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Tôi Muốn Biết... 
Con người là gì? 

Văn Minh 

Thượng đế tạo ra con người với hai phần 

căn bản: thể xác và linh hồn. Hai người 

được tạo ra đầu tiên là A-đam và Ê-va. 

Theo cổ ngữ của người Do-thái, A-đam có 

nghĩa là đàn ông, hay loài người, và Ê-va có 

nghĩa là mẹ của sự sống.   

Thuyết tiến hóa bắt nguồn từ Charles Dar-

win cho rằng loài người có thể thoát thai từ 

loài khỉ. Tuy nhiên học thuyết này thiếu sót 

rất nhiều nên theo toán học, tin vào sự 

sáng tạo có thể đúng nhiều hơn dựa theo 

thuyết tiến hóa. Vì thuyết tiến hóa không 

giải thích được làm sao có linh hồn.  

Linh Hồn là phần tinh anh của con người, 

không lấy mắt mà thấy được. Nếu bạn có lý 

trí, ý chí, tình cảm, và lương tâm, bạn biết 

rằng mình đang có linh hồn. Có linh hồn là 

có sự sống, thiếu nó người ta chỉ là cái xác 

chết. Thân xác sau khi chết đi sẽ tan biến 

theo cát bụi, nhưng linh hồn sẽ tồn tại mãi 

mãi.  

Khi một người tin nhận Đức Chúa Giêxu 

làm Cứu Chúa của mình thì linh hồn người 

đó được cứu rỗi. Sau khi tắt thở linh hồn 

đó sẽ được Chúa rước đi ngay. Còn không, 

linh hồn của người đó sẽ về nơi Đức Chúa 

Trời đã định sẵn, chờ ngày phán xét của 

Ngài.  

(còn tiếp, đón đọc ở NHV Số 5)  

Sinh Hoạt Hội Thánh Tháng Tám Tựu Trường 

Bạn có cách nào hay giúp con em 

học tốt hơn? 

Thành Tín 

Vừa rồi đi công tác ở Cali, tranh thủ ngày 

nghỉ cuối tuần tôi lái xe xuống Little Sài Gòn 

thăm thầy “Chủ nhiệm” đồng thời cũng là 

thầy dạy Hóa năm xưa tại trường Lê Hồng 

Phong (Petrus Ký cũ). 

Hơn hai mươi năm gặp 

lại, thầy trò ôn lại những 

kỷ niệm xưa thật vui và 

cảm động. Thầy và gia 

đình mới qua Mỹ được 

vài năm. Lúc trước ở Việt 

Nam thầy dạy luyện thi 

đại học môn Hóa rất nổi 

tiếng và đông học trò. 

Bây giờ qua Mỹ mặc dù 

tuổi đã cao thầy vẫn đi 

học lại vì có chính phủ trợ 

cấp tiền học phí. Kể ra 

điều này để thấy rằng, ở 

nước Mỹ này nếu bạn 

muốn đi học thì không 

phân biệt tuổi tác, giàu 

nghèo, trình độ… bạn 

đều có thể theo đuổi con đường học vấn 

của mình.  

Trẻ em Mỹ đi học sướng hơn nhiều so với 

trẻ em ở Việt Nam. Ở Việt Nam, ngoài giờ 

học ở trường, hầu hết các em đều phải đến 

nhà thầy cô để “học thêm” hay đến các 

trung tâm để “luyện thi”. Học thêm môn 

toán, môn lý, môn hóa, môn sinh vật, thậm 

chí môn văn cũng phải học thêm. Trẻ em 

Mỹ chỉ phải đi học ở trường và làm bài tập ở 

nhà. Điều này tốt nhưng cũng có mặt hại. 

Các em ở Mỹ có nhiều thời gian để giải trí 

hơn và có điều kiện tiếp cận dễ dàng với kỹ 

thuật hiện đại như computer, internet, vid-

eo games… Do đó nếu không được cha mẹ 

quan tâm nhắc nhở, các em rất dễ bị cuốn 

hút vào các trò chơi online mà sao lãng việc 

học hành. Đối với chúng ta 

các bậc phụ huynh, thật dễ 

dàng hơn khi mua cho các 

em laptop hay Ipad và để 

các em tự chơi game trên 

internet. Thật khó hơn 

nhiều nếu chúng ta phải 

tìm mua những tài liệu, 

sách vở và dành thời gian 

khuyến khích và giúp các 

em trau dồi kiến thức 

ngoài giờ học ở trường.  

Người Việt Nam có tính 

hiếu học và ai cũng muốn 

cho con em học hành đỗ 

đạt thành bác sĩ, luật sư, 

kỹ sư… Ở Mỹ, cơ hội học 

hành rộng mở nhưng cần 

có sự tập trung và cố gắng để thành công. 

Bạn có cách nào hay giúp con em học tốt 

xin đóng góp ý kiến tại trang web  

http://www.niemhyvong.org/9/post/2012/08/

thangtamtuutruong.html . 

Chương trình Điểm Hẹn 

Chương trình Điểm Hẹn kế tiếp sẽ được 

tổ chức vào ngày Thứ Bảy 18 tháng 8 năm 

2012 vào lúc 6:30 PM – 10:00 PM. Kính 

mời quý bạn hữu Hội thánh đến tham dự 

buổi họp mặt, ăn tối và ca hát thân mật. 

Để biết thêm chi tiết xin gọi 281-846-

Các Số Điện Thoại Cần Thiết 

-Phòng Chống Bạo Lực Gia Đình: 713-308-1100 

-Phòng Chống Lạm Dụng Trẻ Em: 713-626-5701 

-Sở Việc Làm-Trợ Cấp Thất Nghiệp: 281-530-4300 

-Sở Cấp Tiền Hưu và Medicare: 281-776--8800 

-Sở Giúp Người Già và Tàn Tật: 713-526-3698 

-Sở Cấp Thẻ Y tế Cho Người Nghèo:713-626-4243 

-Sở Kiểm Thú & Chó Cắn :713-238-2170 

-Sở Di Trú: 281-847-79004 

-Nhà Thờ Tin Lành Việt Nam : 281-846-4938 

http://www.niemhyvong.org/9/post/2012/08/thangtamtuutruong.html
http://www.niemhyvong.org/9/post/2012/08/thangtamtuutruong.html

