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Hamburg, ngày 16 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO
***
Trích yếu: V/v Phát giải thưởng cho học sinh giỏi trong năm 2018.
Nhằm khuyến khích con em chúng ta cố gắng thu đạt kết quả tốt trên đường học vấn.
Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Hamburg cũng như mọi năm mời các em có
bằng tú tài từ điểm 1,0 cho đến 1,7 và từ lớp 12 trở xuống và có điều kiện hiện diện
tại buổi Tổ Chức Tết, lên sân khấu nhận một món quà tuyên dương sự thành công của
các em, trong dịp Tết Nguyên Đán Hội Xuân Kỷ Hợi, sẽ được tổ chức
vào lúc 16:30 giờ ngày thứ bảy 09 tháng 2 năm 2019
tại
Gesamtschule Mümmelmannsberg
Mümmelmannsberg 75
22115 Hamburg
Cho sinh hoạt Khen Thưởng này, xin gửi bản sao học bạ Niên Khóa 2017-2018 (học
bạ 2e. Zeugnis được cấp vào tháng 07.2018) cho chúng tôi. Danh sách sẽ liệt kê họ,
tên, lớp, tên trường, tỉnh / thành phố, ảnh và số điểm trung bình đạt được.
Chứng chỉ, thành tích có ghi điểm, địa chỉ nơi cư ngụ, số điện thoại, điện thư xin gửi
về địa chỉ Hội:
Postfach 730380, 22123 Hamburg
hoặc về Email:
dpnguyen@alice.de; buithanh39@yahoo.de; hieutram2002@yahoo.de
(học bạ coppie qua dạng PDF, TIF hay là JPEG) trước ngày thứ năm 05 tháng 2
năm 2019 để được duyệt xét.
Để cho sinh hoạt khuyến học được phát động mạnh mẻ và tốt đẹp, Ban Đại Diện
chúng tôi kêu gọi sự quan tâm hổ trợ của các bậc phụ huynh cũng như sự ủng hộ tài
chánh cho các giải thưởng của các vị hảo tâm, mạnh thường quân.
Mọi đóng góp của quí vị sẽ là động lực để thúc đẩy Ban Đại Diện chúng tôi tiếp tục
phát huy sáng kiến, nhằm đem lại lợi ích chung cho cộng đồng.

Trân trọng kính chào
BAN ĐẠI DIỆN HỘI

