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Paris, ngày 15 thâng 11 nàm 2014

v/v : vàn nehê Tét Ât rnri zot+

Kfnh thua qûphu huynh,

Vàn nghê Tét Viçt Nam là mQt trong nhitng sinh ho4t quan tgng cùa Doàn Kitô Vua chirng-ta. Nhtug nàm

ga" A6v*CIiif ,iét.u" ttô bi hug bô vào ir,,it ç,iei vi mQt s6 em ktông cô mët fong ngày trtnh diên.

Vt ûé, eê tiçn lqi cho viêc tâp diên và tô chrlc vàn nghÇ rét Ât Mùi 2015, lrh qtf f[f huvnh vui tOng 9!9
ilDiil dJIiCi "na"e lm "eo së cô mËt hay khong cô mÉt vào ngày vàn nghÇ tét : chtra Nhât orl03l20rs.

Néu Ban Dià Hành lchông nhên rluqc trâ loi cua qû phlr huph truôc ngay 29nln0l4, câc em së không tluqc

tham gia vàn ngbê Tét.

C6c ngàmh se bÉt tûutôp vàn nghÇ Tét vào ngày : 29llll20l4'

Trong truÙng hqp vÉng mât xin quf phu huynh vui lông liên l4c vôi ngành tnrÔng cùa con minh :

Neành Âu Nhi : Tr. Ngqc Chiiu (06'13'75'55'55).
Nsàtth ThiéuNhi : Tr. Khrtuh^Linh (06'58'11'qq:40)

Ngàù Nghia Si : Tr. Minh Ân Q6592229'76\

LIôc mong sg thông câm cria quf phu huynh'

Nguyên xin Chua Giêzu Thânh lhê luôn ban binh an và hçry nnât t6t câ chung ta Ûong tinh yêu cuaNgài'
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Linh mgil[uyên ûY
Giuse EilqOông Thuqng Sâch
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DoàntnrÛng
Maria-Têrêxa SouPPaYa S
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Phiéu tham gia Vin NghÇ Tét

Tôi hitên duÔi t[âY:

tr <tèngf t mongdôngi

cho phe,p contôi là : ....'..."

sinh hogttong nganh o Âunhi o Thiéu nhi n NgbTa sî

tham gia vàn ngbê tét ngày ChûaNhôt 01-03-2015'

và tôi së t+o mçi irièu kiên dê con tôi së hien arçn rràv dù trong nhtng buôi 4p dqr tù nay cho dén ngay tinh diên'

Chit ld phç huYnh


