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TP.HCM, ngày 24 tháng 8 năm 2017
Kính thưa quý Thầy/Cô và quý anh/chị đang cũng như từng công tác, học tập Khoa Ngữ văn Anh,
Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp. HCM!
Đầu tiên, Ban Chủ Nhiệm Khoa Ngữ văn Anh (NVA) xin được trân trọng gửi lời chào đến quý
Thầy/Cô và quý anh/chị.
Thư ngỏ này thay thư mời quý Thầy/Cô (giảng dạy cũng như hỗ trợ đào tạo) và quý anh/chị sinh viên,
cựu sinh viên các hệ đào tạo, chương trình đại học, cao học, cũng như các khóa đào tạo khác, về dự
ngày hội EFAIR của Khoa, sự kiện được xem như ngày hội truyền thống của Khoa từ mấy năm qua.
EFAIR mong được quý anh/chị ưu tiên ghi vào agenda của mình:
-

Sự kiện: EFAIR của Khoa mình (Khoa NVA, ĐH KHXH & NV TP.HCM)
Thời gian: 13g30-21g30, ngày 11 tháng 11 năm 2017 (thứ Bảy)
Địa điểm: ĐH KHXH & NV TP.HCM, cơ sở 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM

Như quý Thầy/Cô và anh/chị có thể đã biết, năm nay là năm ĐH KHXH & NV TP.HCM kỷ niệm 60
năm thành lập (1957-2017). Trong không khí đó, chọn tháng Mười Một là tháng có ngày tri ân các
thầy cô, Khoa NVA tổ chức EFAIR, sự kiện đặt mục tiêu chính:




Họp mặt với quý Thầy/Cô, anh/chị sinh viên của Khoa qua các thế hệ
Kết nối sinh viên Khoa NVA với thế hệ đi trước, với nhà tuyển dụng, những đơn vị hỗ trợ Khoa trong
công tác đào tạo, thực tập cho sinh viên
Quảng bá hình ảnh Khoa NVA với xã hội, với cộng đồng

EFAIR là dịp homecoming của các EFers, là cộng đồng những giảng viên, cán bộ-nhân viên, sinh
viên các hệ đào tạo từng và đang học ở Khoa, khi Khoa đã là Khoa NVA thuộc ĐH KHXH & NV
TP.HCM, Đại học Quốc gia TP. HCM, cũng như lúc còn là Khoa (Tiếng) Anh của Đại học Tổng
hợp Thành phố Hồ Chí Minh, và trước đó nữa là Ban Anh văn, Đại học Văn Khoa Sài gòn. Rất
mong quý Thầy/Cô và các anh/chị các thế hệ, dù đang ở nẻo đường nào, cố gắng sắp xếp thời gian về
với EFAIR.
Để ngày hội EFAIR càng đông càng vui, Ban Chủ Nhiệm Khoa NVA cũng rất mong quý Thầy/Cô và
anh/chị hỗ trợ phổ biến rộng rãi thư ngỏ này đến mọi EFers, cũng như đến các nhà tuyển dụng, học
sinh và phụ huynh và những ai/đơn vị quan tâm.
Chi tiết cụ thể hơn về ngày hội EFAIR, ban tổ chức sẽ cập nhật sau. Trong lúc này, quý anh/chị cựu
sinh viên cần hỏi thêm thông tin gì về EFAIR, xin vui lòng liên lạc:
-

Cô Huỳnh Hồ Tường Vân
ĐT: +84 28 38293828 Ext: 138; 0908533990

BCN Khoa NVA rất mong được đón tiếp quý Thầy/Cô và các anh/chị.
Xin chân thành và trân trọng cám ơn.
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