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Paris, ngày 10 tháng 03 năm 2018 
 
V/v : Sa Mạc Phục Sinh 2018 tại Jambville 
 

Kính thưa quý phụ huynh, 
 
Với sự đồng ý của Cha Tuyến uý, Đoàn Kitô Vua xin thông báo cùng quý phụ huynh, Sa Mạc Phục Sinh                      
2018 sẽ được tổ chức tại Centre national de formation des Scouts et Guides de France tại Jambville (78)                   
cho các em trong Đoàn (từ 8 tuổi trở lên).  
Xin quý Phụ Huynh lu ý (tùy theo số em ghi danh) : 

- Các em nhỏ  (từ 8 đến 12 tuổi) sẽ ngủ trong phòng. 
- Các em lớn  (từ 13 đến 17 tuổi) sẽ ngủ trong lều. 

 
Sau đây là những chi tiết cần biết : 
● Địa điểm  :  Centre national de formation des Scouts et Guides de France 

Château de Jambville - 78440 Jambville  
● Ngày đi : Sáng thứ bảy 31/03/2018. Hẹn các em thẳng trên đất trại lúc lúc 09g00. 
● Ngày về  : Chiều thứ hai 02/04/2018 lúc 16g00 .  
Xin mời qúy phụ huynh lên đón các em trên đất trại.  Xin quý phụ huynh dẫn đưa con mình thẳng tới đất trại 
hoặc tìm một giải pháp như co-voiturage. 
● Phí tốn  :  20 euros cho mỗi em  ngủ trong lều.  

         55 euros cho mỗi em  ngủ trong phòng. 
Ngân phiếu xin đề « à l’ordre de la Mission Catholique Vietnamienne » 
● Thời hạn ghi danh : Xin quý phụ huynh ghi danh cho các em trước thứ bảy 24/03/2018 với các Trưởng                     

Ngành (17h).  
  
Ước mong được quý phụ huynh nồng nhiệt hưởng ứng và thu xếp cho con em được tham dự Sa Mạc Phục                      
Sinh. Xin chân thành cảm tạ và nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ban bình an và hợp nhất tất cả                      
chúng ta trong tình yêu của Ngài. 
 
Linh mục Tuyên úy 
Gioan Vũ Minh Sinh Đoàn Trưởng 

Maria Nguyễn Hoàng Kim Thủy 
 
 
 
 
 

Contacts: 
Tr. Kim Thủy (Ban Điều Hành): 06.13.98.92.24 

Tr. Minh Thế (Ngành Trưởng AN): 06.11.27.36.18 
Tr. Kim Uyên ((Ngành Trưởng TN): 06.10,74.25.08 

Tr. Jean-Michel (Ngành Trưởng NS) : 06.21.13.35.74 
bdh@tnttparis.fr 

Đồ dùng cần mang theo : 
Bữa ăn trưa thứ bảy 
Đồng phục TNTT (aó sơ-mi, khăn quàng, aó polaire) 
Ba-lô, Lều, túi ngủ “ Confort 0° ít nhất, Tapis de sol 
Bút, Đèn pin, Dùng cụ theo kịch 
Sweat, áo len, áo mưa, áo thun, quần, vớ, giày thể thao (theo thời tiết) 
Đồ dùng vệ sinh + khăn tắm 


