Khai giảng lớp IVASF-4
Viết bởi (Joseph) Ngô Tuấn Hiển
Thứ tư, 13 Tháng 3 2013 16:07 - Lần cập nhật cuối Thứ tư, 13 Tháng 3 2013 16:23

Sáng ngày 11 tháng 3 năm 2013, tại trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai
giảng khóa học Anh văn thứ 4 trong chương trình học bổng IVASF do CEEVN tổ chức.

Tham dự khóa học Anh văn này có 32 học viên từ 18 tỉnh/thành trong cả nước. Hai người đến
từ vùng xa nhất là các anh Đinh Trường Sự và Vũ Văn Tuân (tỉnh Sơn La) và gần nhất là 3 anh
đến từ TP. Hồ Chí Minh: Quảng Trọng Tuân và Đàng Thanh Quốc Thuận (dân tộc Chăm) và
anh Đặng Ngọc Kính (Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ).

Thành phần tham dự khóa học có 10 người thuộc các dân tộc ít người và 22 người dân tộc Kinh,
tỉ lệ nữ đạt gần 50%.

Tham dự lễ khai giảng có chị Nguyễn Xuân Hương - Chánh văn phòng CEEVN, ba giảng viên
trực tiếp giảng dạy, chị Mỹ Hiền, anh Phước Lĩnh và anh Tuấn Hiển.

Buổi khai giảng diễn ra ngắn gọn nhưng chuyển tải rõ ràng ý nghĩa của chương trình học bổng
IVASF, các giảng viên và các cựu sinh viên IFP có mặt cũng cùng chúc mừng các bạn đã trúng
tuyển và chúc mọi người thành công trong quá trình học tập của mình.

Theo kế hoạch, đây là khóa cuối cùng của chương trình học bổng IVASF đã đề ra trong 2 năm
đầu tiên. Tuy nhiên với sự đóng góp của các thành viên IVASF, chúng ta rất mong đợi khóa thứ
5 sẽ có thể tiến hành trong năm nay.
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Xem thêm hình ảnh tại:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151532295527700.1073741826.622302699&typ
e=1
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