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V/v : Doan Kitô Vua mung Ë Cie"g Sinh 2014

Kinh thua quy phu huynh,

Trong nièm hân hoan chuân bi mrmg tlôn Ngôi Hai nhâp Aê nm nguùi, Doàn TNTT
Kitô Vua xin trân trgng kinh moi quf phç huynh ttén tham dU Giù Canh Thrlc và ThÉnh Lê
nqng Chta Giông Sinh cùng vûi crlc em thiêu nhi t+i Giâo Xrt VNI Paris vào lfic 17 giù
chiêu thû bôy 20 thông 12 nlm 2014.

Dê cho bàu kùi mtmg Irë Cieng Sinh cùa câc em thêm thân tinh và tuoi wi, Doàn
Thiéu Nhi nàm nay së lo mua quà GiÉng Sinh cho câc em. Dê Suip chung con" xin quy phu
huynh dông q6p 5€ cho con minh duqc mQt môn quà d:Ac biêt do crflc truông chgn. Xin qûy
phç huynh dièn vào phiéu duôi dÉiy : bao nhiêu guà và quà cho nam hay nt, bao nhiêu tuôi.

Dê mua vé, xin quy phu huynh dén g?p Ban Dièu Hành (Tr. Sylvie, Tr. Kim Thuj,
ho{c Tr. Qu}nh Châu) kèm theo phiéu.

Ngoài rq xin quy phu huynh wi lông tlông gôp thrirc In mfu, nget Aê Oai Gia Dtnh
Thiéu Nhi chung ta cùng chung vui voi nhau sau Thânh lê.

\Fnoe phân thrlc àn mang tÉn xin qui phu huynh dua vào ohà bép cua Giâo Xû truûc
Thturh Lê.

Xin chân thành câm on quf phU huynh.
Kinh chric quf phu huynh và gia quyén srlc khôe và nièm vui.

Tuyên Uy Eoàn Trudmg Dar drçn Php Huynh Thiéu Nhi
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Vé Giâng Sinh : 5 euros.

Tông cQng = Chû ky phu huynh


