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THƯ MỜI
Hội Viên và Thân Hữu Cộng Đồng Người Việt Tự Do München Bayern.
Kính thưa Quý Hội Viên và Thân Hữu,
Thân mời quý Cô Bác Anh Chị đến tham dự buổi họp mặt Tất niên của Cộng Đồng, sẽ
được tổ chức
Vào lúc 17 giờ ngày Thứ Bảy 18 tháng 12 năm 2021
Tại Jugendraum RIVA NORD
Ingolstädter Straße 243 80939 München.
Chương trình buổi họp mặt sẽ bàn về các tiết mục sau đây:
• Bàn chi tiết về việc CĐ chuẩn bị chương trình Mừng Xuân Nhâm Dần vào ngày thứ
ba 01.02.2022 (mùng 1 Tết !) để chung vui Tết giữa CĐNVTD–MB và các Hội
Đoàn bạn cũng như các quý Thân Hữu !!!.
• Linh tinh & ăn tối và ca nhạc (do hội viên và thân hữu đóng góp) ... !!!
Rất mong quý Cô Bác và Anh Chị dành chút thì giờ cùng đến tham dự buổi họp mặt Tất
niên của Cộng Đồng và mọi ý kiến đóng góp xây dựng xin vui lòng liên lạc qua Email
Cộng Đồng vtdmb@viettudomunich.org .
Lưu ý : Tuân theo quy định 2G Plus của chính phủ Bayern hiện thời trong việc phòng
ngừa dịch Covid Vũ Hán lây lan cho các phòng ốc công cộng, hội viên và thân hữu tham
dự phải có có giấy chứng nhận đã nhiễm bệnh và phục hồi, hoặc đã chích ngừa đầy đủ.
Ngoài ra phải làm Schnelltest trước khi đến dự. CĐ sẽ cung cấp dụng cụ test nhanh cho
những ai chưa làm trước đó được.
Trân trọng kính chào.
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