
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Pháp 
Đoàn Kitô Vua - Paris 

38, rue des Epinettes - 75 017 PARIS �01.53.06.36.20 
 

Paris, ngày 02 tháng 09 năm 2013 
 
Kính thưa quý phụ huynh,  
 
Đoàn Kitô Vua xin trân trọng thông báo cùng quý phụ huynh : 
 
1-  Ngày ghi danh và nhập học :  Sẽ được tổ chức tại Giáo Xứ Việt Nam thứ bảy 14-09-2013 từ 14g00 đến 17g00. 
 
2-  Niên liễm : 40 euros cho mỗi gia đình 
 Ngân phiếu à l'ordre de la « Mission Catholique Vietnamienne » 
 
3-  Đồng phục :   Sẽ được bán với giá 10 euros tại Giáo Xứ các chiều thứ bảy. 
 
4-  Trung Thu Thiếu Nhi :  Sẽ được tổ chức vào ngày 21-09-2013. 
 Chi phí cho mỗi em là 4 euros, xin đóng vào ngày ghi danh nhập học. 
 
Ước mong gặp lại quý phụ huynh và các em thiếu nhi vào ngày nhập học. 
Xin cầu chúc quý vị và gia đình luôn bình an trong Chúa Giêsu Thánh Thể. 
 
 
 
Linh mục Tuyên uý      Đoàn Trưởng 
Giuse Đinh Đồng Thượng Sách      Phanxicô Nguyễn Nhaty 
 
 
 
 
 
======================================================================================== 

NỘI QUY SINH HOẠT CỦA TNTT ĐOÀN KITÔ VUA – PARIS 

Điều 1 : Đoàn Kitô Vua đón tiếp các em đến sinh hoạt với Đoàn vào mỗi chiều thứ bảy từ 15 giờ đến 19 giờ 15. Chương 
trình sinh hoạt bao gồm 1 giờ Việt Ngữ, 1 giờ sinh hoạt và học tập theo chương trình Thăng Tiến Đoàn Sinh của Phong 
Trào TNTT VN, 1 giờ Giáo lý và cuối cùng là Thánh Lễ.  
 
Các em đã đăng ký sinh hoạt phải có mặt đều đặn. Trong trường hợp vắng mặt, xin quý phụ huynh vui lòng báo Ngành 
Trưởng của các em. 
 
Đoàn Kitô Vua chỉ chịu trách nhiệm với những em có mặt vào những giờ sinh hoạt của Đoàn, trong khuôn viên của Giáo 
Xứ Việt Nam Paris.  
 
Các buổi xuất du hoặc Sa mạc đều có thư xin phép của Đoàn. Đoàn không chịu trách nhiệm với những xuất du không có 
giấy mời của Đoàn và giấy phép ký tên của phụ huynh. 
 
Điều 2 : Khi đến sinh hoạt với Đoàn vào mỗi chiều thứ bảy, các buổi xuất du hoặc Sa Mạc, các em bắt buộc phải mặc 
đồng phục chỉnh tề. Đồng phục Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể gồm có : khăn quàng, áo đồng phục mang huy hiệu của 
Đoàn, quần hoặc váy màu đen hoặc xanh đậm + le polaire khi trời lạnh. 

Các em   6 - 9   tuổi thuộc ngành Ấu Nhi đeo khăn quàng màu Xanh Lá Mạ 
Các em 10 - 13 tuổi thuộc ngành Thiếu Nhi đeo khăn quàng màu Xanh Dương Đậm 
Các em 14 - 17 tuổi thuộc ngành Nghĩa Sĩ đeo khăn quàng màu Vàng 

(Các em lần đầu tiên đến sinh hoạt với Đoàn hoặc chuyển ngành sau một thời gian sinh hoạt thường xuyên sẽ được Cha 
Tuyên uý trao khăn quàng chính thức gia nhập TNTT Đoàn Kitô Vua. Lúc đó, phụ huynh sẽ nhận được giấy thông báo 
mua khăn quàng cho các em.) 
 
Điều 3 : Trong giờ Thánh Lễ của Đoàn, các em phải ngồi theo chỗ đã được dành riêng cho các Ngành. Những em không 
sinh hoạt trong Đoàn hoặc chỉ đến tham dự Thánh Lễ sẽ ngồi chung với các phụ huynh. 


