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THÔNG BÁO
V/v tổ chức Lễ tri ân Nhà giáo và
Lễ trưởng thành cho Sinh viên Khóa 2014- 2018

Kính gửi: -

Quý Thầy, Cô cơ hữu, hợp đồng và thỉnh giảng của Khoa Giáo dục,

-

Các Anh/Chị Nghiên cứu sinh và Học viên cao học,

-

Ban liên lạc CSV và Cựu sinh viên các khóa,

-

Toàn thể Sinh viên đang học tại Khoa Giáo dục.

Nhằm duy trì truyền thống quý báu của Khoa Giáo dục, lan tỏa tinh thần “Tôn sự trọng
đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” đồng thời khắc ghi dấu ấn quan trọng trong quá trình học tập,
rèn luyện của sinh viên năm cuối ra trường hàng năm có cơ hội được giao lưu, chia sẻ và
nhìn lại quá trình trưởng thành của mình dưới mái nhà chung Khoa Giáo dục, Tập thể Thầy,
Cô và sinh viên Khoa Giáo dục tổ chức buổi Lễ Tri ân Nhà giáo và Lễ trưởng thành cho
Sinh viên Khóa 2014-2018 với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
1. Thời gian: 14g00 – 16g15 ngày 17/11/2018 (thứ bảy)
2. Địa điểm: Hội trường C, Cơ sở Thủ Đức
Xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Thầy/ Cô, Anh /Chị NCS, Học viên Cao
học, Cựu sinh viên các Khóa và Sinh viên của Khoa Giáo dục đến tham dự buổi lễ.
Trân trọng.
Ghi chú:
- Xe Trường đón quý vị đại biểu, Thầy/Cô tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Q.1 lúc 13g15
ngày 17.11.2018.

- Để khâu đón tiếp được chu đáo, xin vui lòng phản hồi thông tin tham dự cho Ms.
Dung

qua

số:

(84-28)

38293828

nhánh

132;

hoặc:

0972154097;

giaoduc@hcmussh.edu.vn hạn chót: 16g30 ngày 16/11/2018.
Nơi nhận:

TM. BCN KHOA

- Như trên;

P. TRƯỞNG KHOA

- Lưu: CTSV Khoa.

(đã ký)
Nguyễn Thành Nhân

email:

