
Kính thưa quý Mères, quý Soeurs, quý Thầy Cô cùng các cựu nữ sinh Dòng Đức Bà,

Sau khi tham khảo ý kiến của quý Thầy Cô và các bạn, tất cả đều hoan nghênh ý kiến tổ chức 
Đại Hội cựu nữ sinh Dòng Đức Bà để giữ mãi sự gắn bó và tình thương yêu của các Oiseaux.

Trong bao nhiêu năm qua, có rất nhiều buổi họp mặt riêng của các niên khóa nhưng đây là lần 
đầu tiên các cựu nữ sinh Dòng Đức Bà sẽ có buổi họp mặt toàn trường.  Ban Tổ Chức hân 
hạnh gửi lá thư mời này đến đại gia đình Dòng Đức Bà gồm các trường Notre Dame du 
Rosaire, Notre Dame du Lang Bian, và Regina Mundi. 

"Chim Ca Mừng Nắng Hạ" là chủ đề của Đại Hội và sẽ đươc tổ chức tại Washington D.C., USA 
từ ngày thứ Sáu 8 tháng 9 đến ngày Chủ Nhật 10 tháng 9 năm 2017.

Buổi Gala Night sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 9 tháng 9 tại Marriott Fairview 
Park, Virginia với chương trình văn nghệ đặc sắc của các Oiseaux yêu thích âm nhạc và 
chương trình biểu diễn thời trang "Duyên Dáng Áo Dài”.  Ngoài ra còn có chương trình thăm 
viếng các danh lam thắng cảnh tại Washington D.C. 

Trải qua bao thăng trầm trong cuộc đời, giờ đây tất cả đều tản mác khắp nơi trên thế giới chắc 
chắn ai cũng có lúc hoài niệm về tuổi học trò tinh nghịch khó quên, về một thuở vô tư cắp sách 
đến trường và giờ đây chỉ còn trong ký ức. 

Thời gian qua đi rất mau không chờ đợi một ai.  Hãy gác lại những vội vàng của cuộc sống 
hằng ngày để cùng nhau nhắc lại tuổi học trò, một quãng thời gian đẹp của mỗi người chúng 
ta và để gợi nhớ lại những kỷ niệm mà chúng ta đã từng trải qua dưới mái trường thân yêu.

Ban Tổ Chức tin rằng Đại Hội sẽ mang lại cho tất cả cảm giác ấm áp với những kỷ niệm xa 
xưa đồng thời cũng là nhịp cầu thắt chặt tình thân.

Kính mong quý Mères, quý Soeurs, quý Thầy Cô cùng các cựu nữ sinh Dòng Đức Bà hưởng 
ứng nhiệt tình lời mời ưu ái của Ban Tổ Chức.

Trân trọng kính mời,

                   CouventDesOiseauxReunion2017@gmail.com                    www.CouventDesOiseaux.com        
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