THÔNG BÁO CỦA HĐH THÁI NGUYÊN TẠI CH SÉC
Kính mời toàn thể bà con, cô bác cùng toàn thể con cháu dâu rể của Hội
đồng hương Thái Nguyên, những người yêu mến quê hương Thái Nguyên,
những người đã từng công tác, học tập tại Thái Nguyên về dự buổi gặp mặt
với chủ đề:

"VÀO HẠ 2"
Tại hội trường nhà hàng Đông Đô, TTTM Sapa, Libušská 319/126, Praha 4,
Vào hồi 18 gờ, thứ bẩy, ngày 29/6/2019
Chương trình gồm có:
1- Gặp gỡ giao lưu
2- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội trong thời gian qua và phương hướng sắp tới của Hội
3- Văn nghệ
4- Phát phần thưởng cho các cháu học sinh giỏi
5- Vui chơi xổ số có thưởng
6- Liên hoan ẩm thực
Rất hân hạnh được đón tiếp!
Để cho buổi gặp mặt được tốt và chu đáo, kính mong bà con cô bác đăng ký tham dự trước ngày
25/6/2019 với các thành viên trong BTC:
A. Hưng Praha (tel.:724 682 889), C.Bảo Praha, Plzeň (tel.:773 830 899),
A.Tiến Brno (tel.: 602 537 020), A.Tư Ostrava (tel.: 739 364 996),
A.Trường Č.Budějovice (tel.: 736 503 370), A.Hùng Fomava (tel.: 720 221 567),
C.Hồng Rozvadov (tel.: 606 119 999), A.Tiến Tachov-Cheb (tel.: 602 429 197),
A.Hoang Benešov (tel.: 608 338 808).
Riêng vùng Plzeň vì đông bà con Thái Nguyên sẽ có xe buýt đưa đón bà con.
Thông báo này thay cho giấy mời!
Xin trân trong cảm ơn!
Thay mặt BCH HĐH Thái Nguyên tại CH Séc
Trương Kim Bảo
Trong chương trình gặp măt Hội đồng hương Thái Nguyên vào ngày 29/6/2019 tại nhà hàng
Đông Đô có phần tặng quà và phát phần thưởng cho các cháu. BTC đã họp và thống nhất:
- Tất cả các cháu học sinh có thành tích học tập xuất sắc được trao phần thưởng.
Tiêu chuẩn:
1- Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 điểm tổng kết các môn toàn 1
- Học sinh từ lớp 7 trở lên điểm tổng kết các môn toàn 1 và có 1 môn được điểm 2
- Học sinh học đại học điểm tổng kêt các môn chia trung bình đươc 1,5 trở lên và không có điểm 3
- Học sinh được đi thi các giải từ cấp huyện trở lên như thể thao, tiếng anh, toán...vvv
2- Tất cả các cháu học sinh từ 15 t trở xuống có măt trong ngày hôm đó đều có quà của hội tặng.
3- Những gđ nào có con em có năng khiếu nghệ thuật ca nhạc, hát, múa...vv đều có thể đăng ký với
BTC để được biểu diễn.
Để cho việc phát phần thưởng cho học sinh giỏi được chu đáo đề nghị bà con gửi bản copy
vysvědčení của năm học trước và vysvědčení của học kỳ 1 năm nay (vì học kỳ 2 năm nay hết tháng 6
mới có), các học sinh được đi thi các môn từ cấp huyện trở lên thi chỉ cần giấy khen hoặc giấy chưng
nhận được đi thi vào Email: milancibella@seznam.cz
Thay mặt BTC
Trương Kim Bảo

