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Tổng giáo phận Atlanta thông báo về việc Sáp Nhập Trường Công giáo
Hal Plummer, giám đốc các trường Công giáo thuộc Tổng giáo phận Atlanta, hôm nay đã thông báo rằng
bắt đầu từ năm học 2022-2023, trường Our Lady of Victory ở Tyrone sẽ được sáp nhập vào trường Our
Lady of Mercy ở Fayetteville, để trở thành một trường Công giáo cho các lớp từ PreK đến lớp 12 tại khuôn
viên của trường Our Lady of Mercy.
Đức Tổng Giám mục Gregory Hartmayer, OFM Conv., đã chấp thuận việc sáp nhập này, và ngài nhìn thấy
một tương lai tươi sáng cho cộng đồng giáo dục. “Đây một bước đi đúng hướng trong chương trình giáo
dục của Tổng giáo phận. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp cho ngôi trường mới này tất cả các nguồn lực và
sự hỗ trợ cần thiết để giúp cho trường được thành công, trở thành một ngôi trường với chương trình giáo
dục giỏi, đầy thử thách, và một môi trường tràn đầy đức tin cho các học sinh và gia đình của các em. Tôi
mong đợi được hợp tác với giám đốc Hal Plummer và đội ngũ của ông và nhìn thấy thành quả từ những
sinh viên tốt nghiệp của chúng ta.”
Ông Plummer cho biết số lượng tuyển sinh thấp của hai trường là nguyên nhân chính đưa đến quyết định
sáp nhập này. “Số lượng tuyển sinh tại hai trường OLV và OLM đã suy giảm nghiêm trọng. Trong vòng bảy
năm qua, số lượng học sinh ghi danh đã giảm xuống khoảng 50%. Nên chúng tôi phải tìm cách giải quyết
vấn đề này. Việc sáp nhập là một quá trình tạo nên một tổng thể mạnh mẽ và vững chắc hơn, bằng cách
phát triển nó một cách hiệu quả và thống nhất hơn. Đó là mục tiêu mà chúng tôi muốn hướng đến. Chúng
tôi tin rằng việc sáp nhập hai trường tại khuôn viên xinh đẹp của trường OLM sẽ tạo thành một trường
PreK-12 vững mạnh, không chỉ ổn định mà còn sẽ giúp tăng thêm lượng tuyển sinh.”
Ông Plummer dự đoán việc sáp nhập này sẽ là một sự kiện quan trọng trong lịch sử cộng đồng trường
Công Giáo của Tổng Giáo phận chúng ta. “Cả hai trường OLV và OLM đều là những trường có lịch sử phong
phú với các học sinh đa quốc gia, kết hợp với chất lượng học tập xuất sắc. Những thay đổi như thế này có
thể gây khó khăn cho các cộng đồng có liên quan đến hai trường, nhưng chúng tôi thực sự tin rằng việc
sáp nhập hai trường là cách tốt nhất để chúng ta tiếp tục bước đến trong tương lai. Tôi vô cùng biết ơn
tổng giáo phận đã dành cho chúng tôi khoảng 18 tháng để hoàn thành một kế hoạch chu đáo. Chúng tôi
còn rất nhiều việc phải hoàn thành: như phát triển các cách thức để cộng tác với các cộng đồng trường
học và giáo xứ địa phương, tham khảo việc giới thiệu một số chương trình giáo dục mới, kết hợp những
truyền thống yêu quý và nét đặc trưng của hai cộng đồng OLV và OLM vào một cơ sở giáo dục, và những
việc khác. Nhưng nhờ Hồng Ân của Chúa và sự hỗ trợ của tổng giáo phận, chúng tôi đã sẵn sàng để bước
vào một chương mới trong lịch sử của các trường Công giáo của Tổng Giáo phận Atlanta.” Trường sẽ là mô
hình trường học PreK-12 đầu tiên được tài trợ bởi Tổng Giáo phận.
Chúng tôi sẽ cập nhật những kế hoạch tiếp theo trong suốt quá trình sáp nhập hai trường để đảm bảo sự
chuyển tiếp được suôn sẻ và thành công.
###
Tổng giáo phận Atlanta có phạm vi bao gồm nửa phía bắc của Georgia bao gồm 69 quận. Tổng giáo phận
là một cộng đồng Công giáo mạnh mẽ, đa quốc gia, và phát triển nhanh chóng. Tính đến năm 2020, Tổng
giáo phận có 102 giáo xứ và giáo họ biệt lập, 293 linh mục triều và dòng, 46 chủng sinh, 18 trường Công
giáo thuộc tổng giáo phận, 1.2 triệu người Công giáo và 7.5 triệu người ở vùng trung tâm của bắc
Georgia.

