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Kính gửi: 

- Cha Giám Đốc Caritas Việt Nam. Quý Cha Phó Giám Đốc và quý Thầy, quý 

Dì trong văn phòng Caritas Việt Nam. 

- Quý Cha Giám Đốc Caritas các giáo phận. Quý Cha Phó Giám Đốc và quý 

Thầy, quý Dì, quý nhân viên trong văn phòng Caritas các giáo phận. 
 

 

Kính thưa Quý Cha Giám Đốc, Phó Giám Đốc. Quý Thầy, quý Dì và quý vị trong văn phòng 

Caritas Việt Nam và văn phòng Caritas các giáo phận trong cả nước. 

Trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc chúng con, cũng như các trường trong cả nước đang 

vào mùa tuyển sinh cho năm học mới 2022 – 2023. Riêng trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc, 

năm học sắp tới là tròn 10 năm góp mặt cùng các bậc anh chị trong làng giáo dục văn hóa và nghề 

nghiệp của Việt Nam. Chúng con xin cảm ơn quý Cha Giám Đốc đương nhiệm và kỳ cựu của 

Caritas Việt Nam và Caritas các giáo phận. Cùng chung sứ mạng Caritas, các Cha đã hỗ trợ cho 

trường Cao Đẳng Hòa Bình Xuân Lộc non trẻ bằng nhiều cách trong suốt 10 năm qua.  

Giờ đây, chúng con lại bước vào mùa tuyển sinh của năm thứ 10. Kính xin quý Cha thương 

giúp chuyển tải thông tin tuyển sinh trên các trang mạng của Caritas Việt Nam và Caritas các giáo 

phận, để các bậc phụ huynh và các em HS-SV có nhu cầu biết đến trường CĐ Hòa Bình Xuân Lộc 

trong hệ thống Caritas Việt Nam. Ước mong chúng con được đón nhận nhiều HS-SV qua sự giới 

thiệu của Caritas các giáo phận. Chúng con xin gửi theo đây những tờ bướm tuyển sinh và bộ hồ sơ 

nhập học. Kính xin quý Cha ban cho trường chúng con một đặc ân đăng tải trên trang mạng của 

Caritas Việt Nam và quý giáo phận. 

Năm học thứ 10, chúng con vẫn có 10 nghề hệ Cao Đẳng và 18 nghề hệ Trung cấp. Đồng thời, 

vẫn liên kết với trường Đại học Sư Phạm Tp. HCM để đào tạo giáo viên mầm non bậc đại học hệ 

Vừa Học Vừa Làm. 

Vẫn liên kết với  trường Đại học Công Giáo Sangji Hàn Quốc để đào tạo 02 nghề công nghệ 

ôtô và làm đẹp. 

Riêng về phần học phí, vì tình hình chung cả nước sau đại dịch Covid-19, chúng con cũng 

phải nâng học phí thêm 500.000 vnđ/ năm trong cả hai hệ Trung cấp và Cao đẳng. (Như vậy: hệ 

Trung cấp 5.000.000 vnđ/ năm. Hệ cao đẳng: 6.000.000 vnđ/ năm). Đặc biệt, việc hỗ trợ cho các HS-

SV có hoàn cảnh khó khăn và biểu dương các HS-SV chăm ngoan, học giỏi, chúng con vẫn thực hiện 

bình thường như những năm trước. 

Chúng con trân trọng cảm ơn lòng thương mến của Cha Giám Đốc Caritas Việt Nam và quý 

Cha Giám Đốc Caritas các giáo phận. Kính chúc quý Cha dồi dào sức khỏe, bình an và thành công 

nhiều trong chiến dịch “Chúng ta cùng nhau – Together We”. 

 

Kính thư 
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