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Paris, ngày 25 tháng 01 năm 2020 

 

V/v : Sa Mạc Phục Sinh 2020 tại Villebon 

 

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 2020 

sẽ được tổ chức tại Centre de Retraites des Pères Lazaristes de Villebon (91) cho các em trong Đoàn (từ 8 

tuổi trở lên).  

 

Xin quý Phụ Huynh lu ý (tùy theo số em ghi danh) các em sẽ ngủ trong lều. 

 

Sau đây là những chi tiết cần biết : 

 

● Địa điểm :     Centre de Retraites des Pères Lazaristes de Villebon 

7 rue du Baron de Nivière 

91140 Villebon-sur-Yvette 

  

● Ngày đi : Sáng thứ bảy 11/04/2020 hẹn các em trên đất trại lúc 09g00 (cho các em đi học sáng, xin 

các phụ huynh báo cho các ngành trường)  

 

● Ngày về : Chiều thứ hai 13/04/2020 15g00.   

 

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 :  30 euros cho mỗi em  
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 04/04/2020 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. 

 

Père Aumônier      Đoàn Trưởng 

Gioan Vũ Minh Sinh       Antoine Souppaya Jean Michel  

 
 
 

 

 

Contacts: 

 

Tr. Jean Michel (Ban Điều Hành): 06.21.13.35.74 

Tr. Ngọc Châu (Ngành Trưởng AN): 06.13.75.55.55 

Tr. Hoàn Vũ ((Ngành Trưởng TN): 06.68.15.31.27 

Tr. Vũ Nhi (Ngành Trưởng NS) : 06.71.41.88.67 
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Đồ dùng cần mang theo: 

 

 

 
• Bữa ăn trưa thứ bảy 
 

• Đồng phục TNTT (aó sơ-mi, khăn quàng, aó polaire) 

 

• Bút và carnet 

 

• 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 (bàn chải đánh răng, kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội đầu...) 

 
• Khăn tắm 

 

• Khăn lau (lingettes nettoyantes) 

 

• Tongs 

 
• Ba lô 

 

• Tente 
 

• Túi ngủ “ Confort 0° ít nhất 
 

• Thảm sàn (tapis de sol) 
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Phiếu chấp nhận của phụ huynh cho con  

tham dự Sa Mạc Phục Sinh tại Villebon (1 phiếu / em) 
 

Autorisation parentale pour le Camp de Pâques à Villebon (1 feuille / enfant) 
 

 

Tôi ký tên dưới đây (Je soussigné) : ……………….…………………………………………………………………..  

 

Địa chỉ (Adresse) :………………….…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………….………………………………………………………………………... 

 

Điện thoại nhà (Téléphone domicile) : …………………………………………………………………………………. 

ĐT di động ba (Téléphone portable du père) : ………………………………………………………………………... 

ĐT di động mẹ (Téléphone portable de la mère) : …………………………………………………………………… 

Email gia đình (Mail de la famille) : ……………………………………… ………………………….………………… 

 

đồng ý cho phép con tôi là (họ, tên, ngày sinh, tuổi và ngành) : (autorise mon enfant : nom, prénom, date de 

naissance, âge et section) :  

.............................................................................................................................................................................

.................................…………………….…………………..…………………………………………………………… 

 

tham dự tham dự Sa Mạc Phục Sinh, với Đoàn Kitô Vua, tổ chức từ ngày thứ bảy 11/04/2020 đến ngày thứ 

hai 13/04/2020. (A participer au Camp de Pâques avec la Troupe Christ-Roi, organisé du samedi 11/04/2020 

au lundi 13/04/2020). 

 

ĐT di động của em (Téléphone portable du jeune) : …………………………………………………………………    

Email của em (Adresse email du jeune) : ………….……………………………………………………..…………… 

 

Xin phụ huynh báo tình trạng sức khỏe của em cho huynh trưởng (dị ứng, thuốc uống, xuyễn, vv) : (Veuillez 

transmettre l’état de santé du jeune [allergie, médicament à prendre, asthme, 

etc]):…………………………………………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Làm tại (fait à) ……………...................................................., ngày (le) ..................................................... 

 

 

Chữ ký phụ huynh (signature des parents)   

 

 

 

 

 

□    Chèque à l’ordre de la  

« Mission Catholique Vietnamienne » 

 

□    Espèce 

 


