
 
THƯ MỜI THAM DỰ TẾT TRUNG THU 2017 

 

Kính thưa quý Phụ Huynh và các em thiếu nhi thân mến, 
Kính thưa Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, các thân hữu và Quý Đồng Hương tại Washington DC, MD, VA 
và Vùng Phụ Cận. 

 

Nhằm tạo điều kiện cho các em vui chơi, và để khuyến khích các em tham gia thường xuyên vào 

những sinh hoạt Cộng Đồng tại vùng Hoa Thịnh Đốn, năm nay NHÀ VIỆT NAM sẽ tổ chức một buổi 

lễ Tết Trung Thu cho trẻ em. Đặc biệt năm nay có thêm phần thi tài năng với các giải thưởng bằng 

hiện kim: Các năng khiếu đặc biệt của các em cần được khuyến khích.  

 

Trân trọng kính mời quý phụ huynh và các em thiếu nhi cùng đến tham gia 

 

Lễ Tết Trung Thu 2017 

Từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 01 tháng 10 năm 2017 

Tại NOVA - Annandale Campus – Fitness Center & Gym 

8333 Little River Turnpike, Annandale, VA  22003 

 

Chương trình sẽ gồm có những tiết mục sau đây: 

10 giờ sáng – 2 giờ chiều: Trung Thu cho trẻ em 
- Múa lân - Trò chơi - Đố vui 

- Thi tài năng thiếu nhi: (Các năng khiếu như Ca Nhạc, Kể Chuyện, Thi Vẽ Tranh…) 

(Xin quý Phụ Huynh vui lòng ghi tên sớm cho các em tham dự). 

2 giờ chiều – 4 giờ chiều: Văn nghệ giúp vui và 

- Tặng lồng đèn – Rước đèn Trung Thu. 

- Nếu có thể được, xin phụ huynh giúp cho các em mặc quần áo đẹp hoặc trang phục theo 

truyền thống Việt Nam. 
 

Chung niềm vui tuổi thơ, kính mong quý phụ huynh đưa các con cháu đến tham dự đông đảo. 

 

Rất mong có sự đóng góp, tiếp tay về mọi phương diện của quý vị hảo tâm để ngày Tết Trung Thu 

được phong phú và thành công hơn. 

 

Trân trọng kính mời. 

Thay Mặt Ban Tổ Chức  

Hoàng Đức Long 

Nguyễn Thu Thủy 


