Điều Kiện
Khoá Dự Bị Hôn Nhân
Người muốn tham dự Khoá Dự Bị Hôn Nhân cần phải có các điều kiện sau:
1. Tuổi từ 17 trở lên.
2. Người trong hay ngoài Giáo Xứ cũng được.
3. Người Công Giáo hay
4. Người ngoài Công Giáo cũng được, nhưng cần phải có một người "bạn" Công
Giáo cùng tham dự để hướng dẫn thêm.
5. Chỉ cần nghe và hiểu được tiếng Việt, đọc và viết được càng tốt.
6. Đóng $20 lệ phí lúc nộp đơn hay ngày nhập học (số tiền này dành mua sách
giáo khoa, học cụ và dùng cho bữa tiệc mãn khoá).
7. Trong trường hợp ngưng ngang khoá học, nếu muốn, khoá sinh có thể được
trả lại 50% trên tổng số lệ phí đã đóng.
8. Khoá Sinh muốn lãnh Chứng Chỉ Mãn Khoá đòi phải:
a. Chăm chỉ tham dự đầy đủ các giờ học, kể cả Ngày Khai giảng và Ngày Bế
giảng.
b. Vào học trễ 30 phút hay bỏ giờ học 30 phút cũng bị kể như bỏ cả giờ học.
c. Khóa sinh chỉ được phép nghỉ nhiều nhất hai (2) ngày học vì bất cứ lý do gì,
dù có phép hay không ( như khi: đau yếu, ngăn trở chính đáng).
d. Phải làm bài bù cho 2 lần nghỉ trên.
e. Khóa sinh nào nghỉ học từ ba (3) lần trở lên ( vì bất cứ lý do gì, dù bận, dù
bệnh, dù có phép hay không ...) sẽ không còn được cấp Chứng Chỉ qua
Khoá.
f. Những Khoá sinh chăm chỉ học hành, như tham dự giờ học đầy đủ, hạnh
kiểm tốt ... sẽ được thưởng 20 điểm vào tổng số điểm của toàn Khoá.
g. Điểm các Môn học sẽ được tổng cộng lại, chia thành phần trăm. Khoá sinh
nào không được 60/100 sẽ không được qua khoá.
h. Ngày Khai giảng và Bế giảng cũng được kể như những ngày của Khoá học.
i. Khi cần nghỉ học phải báo cho Văn Phòng Giáo Xứ trước khoá học ít nhất 3
giờ.
9. Ngày Khai giảng, các khoá sinh sẽ chọn một người Trưởng Lớp và một người
Thủ Quỹ.
10. Trưởng Lớp thường xuyên điều hành công việc trong Lớp: xướng kinh đầu
và cuối giờ học; giúp các giảng viên những điều cần thiết, tắt điện, đóng cửa
cuối các giờ học, nhất là cùng với Thủ quĩ lo tổ chức bữa tiệc Mãn khoá.
11. Thủ Quỹ cùng với Trưởng lớp và tự tìm người để đứng lo bữa tiệc Mãn
khoá.

