THÔNG BÁO (v/v: Hội thảo tư vấn quy trình tuyển sinh và chương trình học cho sinh viên quốc tế của Đại
Thứ ba, 06 Tháng 9 2016 23:02 - Lần cập nhật cuối Thứ tư, 07 Tháng 9 2016 08:31

Kính gửi: Các thầy, cô chủ nhiệm

Nhà trường gửi tới các thầy, cô giáo chủ nhiệm thông tin về buổi hội thảo từ đại diện Đại học
Nagoya (Nhật Bản). Nagoya là trường Đại học top 200 trường tốt của thế giới. Nội dung chính
buổi hội thảo nhằm cung cấp cho các em học sinh chương trình học dành cho sinh viên quốc tế
(dạy bằng tiếng Anh) và quy trình nộp hồ sơ ứng tuyển vào Đại học Nagoya, Nhật Bản.

Website tiếng Anh của Nagoya: http://en.nagoya-u.ac.jp/

Thời gian: 10.30 sáng ngày 08/09/2016 (Thứ Năm)
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Địa điểm: Phòng Hội thảo (tầng 1), Khu Giảng đường A-B

Thông tin hiện đã được cập nhật trên website của Trường tại địa chỉ: http://hsgs.edu.vn . Nhà
trường kính đề nghị các thầy, cô chủ nhiệm lớp 10, 11, 12 thông báo đến học sinh lớp mình
(đặc biệt là đối với những em học sinh có dự định du học Nhật Bản). Danh sách học sinh tham
dự Hội thảo (4 học sinh/ lớp đối với khối lớp 11 và 2 học sinh/ lớp đối với khối 12) cần được gửi
về phòng 105 – C3 (cô Thoa) trước 08h thứ 5 ngày 08/09/2016. Học sinh của trường THPT
Chuyên KHTN ngoài danh sách nộp về văn phòng vẫn được khuyến khích tham dự Hội thảo
nếu học sinh quan tâm tới du học Nhật Bản.

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN GIÁM HIỆU
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