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DiÍn væn khai måc

Kính thÜa ông ThÎ TrÜªng ThÎ xã Lognes,
Kính thÜa qušvÎ CÓ Vãn và nhân viên ThÎ xã Lognes,
Kính thÜa qušvÎ ông H¶i trÜªng,
Kính thÜa qušvÎ quan khách, Kính thÜa các bån,

Chúng Tôi rÃt hãnh diŒn ÇÜ®c các H¶i ñoàn tín nhiŒm trao tr†ng trách t°
chÙc ñêm Tình ThÜÖng thÙ 12 hôm nay. Nhân danh TrÜªng Ban T° ChÙc, tôi
xin gºi Ç‰n qušvÎ nh»ng l©i cäm tå chân thành và nÒng nhiŒt nhÃt.

CÛng nhÜ qušvÎ Çã bi‰t, vào næm 1994, trong khi Çang d» trách nhiŒm
H¶I TrÜªng H¶i Thân H»u ViŒt KiŠu Ai-Lao Tåi Pháp, ÇÜ®c s¿ ûng h¶ cûa các
H¶I ñoàn ngÜ©i viŒt tåi vùng Marne La Vallée nói riêng và tåi Pháp nói chung,
theo l©I ÇŠnghÎ cûa ông Michel Ricart, thÎ trÜªng thÎ xã LOGNES và H¶i
trÜªng H¶i MARNASIA, ñêm Tình ThÜÖng Çàu tiên Çã ÇÜ®c ra m¡t qušvÎ.

Kính thÜa ngài ThÎ TrÜªng,
Thay m¥t trÈ em kém may m¡n tåi ViŒt Nam chúng tôi xin gºi Ç‰n ông

cùng toàn th‹ nhân viên ThÎ xã Lognes l©i bi‰t Ön chân thành, qušvÎ Çã luôn
luôn ûng h¶ công viŒc tØ thiŒn này và Çã dành cho Ban T° ChÙc Üu tiên sº døng
phòng Khánh Ti‰t "Salle du Citoyen" cho Çêm hôm nay.

Kính thÜa toàn th‹ qušvÎ H¶i TrÜªng,
QušvÎ Çã tham gia và ûng h¶ công viŒc t° chÙc ñêm Tình ThÜÖng m¶t

cách ch¥t chë b¢ng cách gºi các anh chÎ em H¶i Viên ÇÀy thiŒn chí Ç‰n tích c¿c
giúp Ç« và luôn luôn sát cánh v§i Ban T° ChÙc Ç‹ công viŒc ÇÜ®c phát tri‹n
månh më cho t§i ngày hôm nay. Dù cho th©i gian chuÄn bÎ quá eo hËp tÃt cä các
anh chÎ Çã tìm Çû m†i cách giúp cho Ban T° ChÙc vÜ®t qua ÇÜ®c træm ngàn trª
ngåi. Chúng tôi xin cám Ön H¶i Marnasia, H¶i NghŠMay, H¶i Công Giáo
Marne La Vallée, H¶i PhÆt Giáo Marne La Vallée, H¶i H»u NghÎ Pháp Á, H¶i
Thân H»u ViŒt KiŠu Ai-Lao Tåi Pháp, và H¶i ViŒt KiŠu Luang-Prabang tåi Âu
Châu Çã nhiŒt liŒt ûng h¶ Ban T° ChÙc.

Kính thÜa toàn th‹ anh chÎ em NghŒSï ,
Ban T° ChÙc cÛng không quên ghi nh§ công lao Çóng góp cûa anh chÎ

em cho ñêm Tình ThÜÖng hôm nay, các anh chÎ em Çã hy sinh th©i gi© lÅn vÆt



chÃt, ngay cä nh»ng ngày Chû NhÆt qušhoá phøng s¿ cho nh»ng bu°i luyŒn
tÆp, thÜ©ng chÌ dành cho gia Çình. QušvÎ Çã rÃt thành công trong công viŒc ph°
bi‰n væn hoá ViŒt Nam tåi häi ngoåi.

Kính thÜa qušvÎ,
Chúng tôi cÛng xin cäm Ön Çài RFI Çã ph° bi‰n r¶ng rãi chÜÖng trình

ñêm Tình ThÜÖng và xin thành thÆt nghi Ön qušvÎ Häo tâm và qušQuan khách
có m¥t tåi Çây Çã Çáp l©i kêu g†i cûa Ban T° ChÙc ûng h¶ tØ tinh thÀn Ç‰n vÆt
chÃt Ç‹ giúp chúng tôi gây quÏ tØ thiŒn. Vì vÆy ñêm Tình ThÜÖng ÇÜ®c mang
Çúng theo ÇÎnh nghïa cûa s¿ TÜÖng Thân TÜÖng Tr® "Lá Lành ñùm Lá Rách"
V§i chû trÜÖng k‹ trên ñêm Tình ThÜÖng ÇÜ®c t° chÙc ngày hôm nay không
ngoài møc Çích gây quÏ giúp trÈ em tåi ViŒt Nam Çã kém may m¡n hÖn nh»ng
trÈ em hiŒn Çang sinh sÓng ho¥c trÜªng thành tåi Pháp.
Qua nh»ng hình änh truyŠn hình và báo chí chúng ta cÛng có th‹ hình dung
ÇÜ®c hoàn cänh và s¿ sinh sÓng cûa các em trong nh»ng gia Çình kém may m¡n
tåi ViŒt Nam. Và lòng häo tâm cao cä cûa qušvÎ Ç‰n rÃt Çúng lúc và ÇÀy š
nghïa "M¶t mi‰ng khi Çói b¢ng m¶t gói khi no". Nh© Tình ThÜÖng cûa qušvÎ
mà rÃt nhiŠu các em Çã ÇÜ®c cÃp h†c b°ng, nhiŠu trÜ©ng học Çã ÇÜ®c tu sºa và
xây cÃt. Và cÛng nh© lòng thÜÖng ngÜ©i nhÜ th‹ thÜÖng thân cûa qušvÎ mà các
em khuy‰t tÆt Çã có phÜÖng tiŒn Ç‰n trÜ©ng học nghŠ...

Chúng tôi hy v†ng së ÇÜ®c s¿ hÜªng Ùng nÒng nhiŒt cûa qušvÎ Ç‹ nh»ng
ñêm nhÜ ñêm Tình ThÜÖng hôm nay së ÇÜ®c lÀn lÜ®t ti‰p diÍn trong tÜÖng lai,
hÀu Çem låi m¶t chút Ãm cúng cho nh»ng trÈ em Çang cÀn và mong Ç®i chúng ta
tåi ViŒt Nam "Bên Em ñang Có Ta" !!!

M¶t lÀn n»a thay m¥t Ban T° ChÙc chúng tôi xin gºi Ç‰n qušvÎ ngàn l©i
cäm tå và cÀu chúc qušvÎ vui hÜªng m¶t ñêm Væn NghŒÇÀy Tình ThÜÖng.

Thân ái
Lognes , ngày 8 tháng TÜ næm 2006

TrÜªng Ban T° ChÙc
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