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Paris, Ngày 13 tháng 11 năm 2021

V/v : Văn nghệ Tết Nhâm Dần 2022

Kính thưa quý phụ huynh,

Văn nghệ Tết Việt Nam là một trong những sinh hoạt quan trọng của Đoàn Kitô Vua chúng ta. Những năm
gần đây, một vài tiết mục đã bị huỷ bỏ vào phút cuối vì một số em không có mặt trong ngày trình diễn.

Vì thế, để tiện lợi cho việc tập diễn và tổ chức văn nghệ Tết Nhâm Dần 2022, xin quý phụ huynh vui lòng cho
Ban Thường Vụ biết, những em nào sẽ có mặt hay không có mặt vào ngày văn nghệ Tết : Chúa Nhật 20/02/2022.

Nếu Ban Thường Vụ không nhận được trả lời của quý phụ huynh trước ngày 20/12/2021, các em sẽ không được
tham gia văn nghệ Tết.

Các ngành sẽ bắt đầu tập văn nghệ Tết vào ngày : 20/11/2021.

Trong trường hợp vắng mặt, xin quý phụ huynh vui lòng liên lạc với ngành trưởng của con mình :

Ngành Chiên Con : Tr. Minh Thế (06.11.27.36.18)
Ngành Ấu Nhi : Tr. Vũ Hào (06.74.67.90.04)
Ngành Thiếu Nhi : Tr. Bảo Duy (06.23.71.18.08)
Ngành Nghĩa Sĩ : Tr. Hoài Linh (06.17.99.06.59)
Ngành Hiệp Sĩ : Tr. Thành Nhân (06.77.58.96.27)

Ước mong sự thông cảm của quý phụ huynh.

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 Đoàn Trưởng
Gioan Vũ Minh Sinh Antôn Souppaya Jean Michel

=====================================================================================

Phiếu tham gia Văn Nghệ Tết

Tôi ký tên dưới đây : …………………………………………………………………………………………………..

□  đồng ý □  không đồng ý

cho phép con tôi là : …………………………………………………… …………………………….………………

sinh hoạt trong ngành □ Chiên Con □ Ấu nhi □ Thiếu nhi □ Nghĩa sĩ □ Hiệp Sĩ

tham gia văn nghệ tết ngày Chúa Nhật 20-02-2022.

Và tôi sẽ tạo mọi điều kiện để con tôi sẽ hiện diện đầy đủ trong những buổi tập dợt từ nay cho đến ngày trình diễn.

Chữ ký phụ huynh

http://www.tnttparis.fr
mailto:dkv.paris@gmail.com

