
 

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN LẠC - CONTACTS INFO 

BAN CHẤP HÀNH 

ĐOÀN TNTT ANRÊ DŨNG LẠC 
 
Tuyên Úy - Lm. Phaolô Trần Xuân Tâm 
  paulpierretam@yahoo.com 
  (301) 622-4895 
 

--------------------------------------------------- 
 
Đoàn Trưởng - Phanxicô Phan Quốc Việt 
  vphan1986@gmail.com 
  (301) 906-6344 
 
Đoàn Phó Quản Trị - Maria Hoàng Mai Anh 
  maianh1808@gmail.com 
  (240) 460-8687 
 
Đoàn Phó Nghiên Huấn - Tôma Dương Hữu Đức 
  duongh.duc@gmail.com 
  (240) 328-8383 
 
Thư Ký – Anna Nguyễn Kim Ngân Katie 
  katie.nguyen0106@gmail.com 
  (301) 412-2943 
 
Thủ Qũy – Anastasia Lê Thùy Vân Julliann 
  j.thuyvan.le@gmail.com 
  (240) 543-4293 
 
Ngành Trưởng Ấu Nhi – Cecilia Phạm Mandy 
  mandypham94@gmail.com 
  (240) 281-2624 
 
Ngành Trưởng Thiếu Nhi – Têrêsa Hoàng Mai Thi 
  thihoang14@gmail.com 
  (202) 766-4199 
 
Ngành Trưởng Nghĩa Sĩ – Têrêsa Đặng Ngọc Christina 
  cdang21@gmail.com 
  (301) 601-2308 
 
Ngành Trưởng Hiệp Sĩ – Phêrô Phan Quốc Định 
  dinhqphan@gmail.com 
  (301) 219-1414 
 

TRÁCH NHIỆM CỦA QUÝ PHỤ HUYNH 

PARENTS RESPONSIBILITIES 
 

1. Đưa đón con em đi sinh hoạt đúng giờ.  

2. Nhắc nhở con em mặc đồng phục chỉnh tề và mang theo sách vở 

đầy đủ khi đi sinh hoạt. 

3. Liên lạc với Ngành Trưởng mỗi khi con em phải đi trễ hoặc cần 

vắng mặt. 

4. Giúp đỡ con em làm bài tập đầy đủ ở nhà. 

5. Tham dự các buổi Họp Phụ Huynh trong năm. 

6. Theo dõi các chương trình sinh hoạt của Đoàn và Ngành. 

7. Khuyến khích con em đi tham dự thánh lễ chung với Đoàn. 

TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN SINH 

STUDENTS RESPONSIBILITIES 
 

General Rules: 
 We respect each other’s safety; take no action that might 

endanger ourselves or others. 

 We respect each other’s learning experiences; minimize 
disturbances to help others realize their full potential. 

 We respect other people’s ideas, values, and aspirations by 
listening carefully and avoiding prejudice, insult, and intimation. 

 We respect each other’s property: we return the borrowed, 
replace the broken, and clean the messy. 

 We avoid immoral behavior because our thoughts, words, 
appearances, and actions strengthen and exemplify sound 
character. 

 

TNTT Uniform: 
 TN uniform consists of TN white shirt, TN scarf, and blue pants 

or skirt (NO JEANS & NO SHORTS) 

 Shoes are white or black sneakers/tennis/dress shoes (NO HIGH 
HEELS) 

 

What to do/bring when going to TNTT: 
- Wear full uniform, shirt tuck in 
- TN binder, pen or pencils, supplies, etc… 
- Completed homework and weekly spiritual bouquet (BHT) 
- Positive attitude and happiness 
- Arrive on time 
- No eating and drinking during TN time 
 

What NOT to do/bring: 
- Electronics: iPod, iPad, games, etc… 

(Cell phones are allow as long as you do not use it during class 
time) 

- Expensive jewelry 
- Weapons 
- Bad attitude 
- Skipping class 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

XIN LƯU Ý - PLEASE NOTE! 
ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ ANRÊ DŨNG LẠC 

11812 New Hampshire Avenue, Silver Spring, MD 20904 
 tnttadl@gmail.com &  www.tnttadl.org 

 
SINH HOẠT:  9:00 AM - 10:50 AM (Sunday) 

ĐỊA ĐIỂM:    Hội trường nhà thờ (Church Basement) 

THÁNH LỄ:   11:00 AM - 12:00 PM (Youth Mass) 
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