ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN
KHOA NGỮ VĂN ANH
Tp.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2013

THƯ NGỎ
V/V đóng góp cho các hoạt động ngày hội EFAIR 2013
Kính gửi:

Quý Thầy Cô, Cán bộ, Sinh viên và Học viên Cao học đã và đang công tác và
học tập tại Khoa Ngữ Văn Anh, Trường Đại học Khoa học xã hội – Nhân Văn,
Đại học Quốc gia TPHCM

Hòa chung vào không khí náo nức về dự Ngày hội EFAIR 2013 (15/06/2013) - ngày đoàn tụ ấm
áp của đại gia đình Ngữ văn Anh, Ban Tổ chức trân trọng kêu gọi sự nhiệt tình của Quý vị cùng chung tay
tham gia vào những hoạt động sau:
1. Đóng góp hiện kim để tổ chức các hoạt động trong Ngày hội EFAIR 2013 (cho các giải thưởng, hỗ
trợ các đội thi nấu ăn, logo và áo đồng phục để bán gây quỹ, quảng bá truyền thông …)
2. Đóng góp hiện kim gây Quỹ Khuyến học EFund nhằm giúp đỡ các sinh viên có hoàn cảnh khó
khăn.
3. Đóng góp quần áo, vải vóc, giày dép, đồ dùng gia đình, quà lưu niệm, văn phòng phẩm … còn sử
dụng được để bán gây quỹ trong Ngày hội EFAIR 2013.
4. Đóng góp hiện vật dùng trong Ngày hội EFAIR 2013 (kỷ niệm chương cho các giải thưởng, nước
uống đóng chai/thùng, thức ăn nhẹ cho hội thảo, văn phòng phẩm, tài liệu, hình ảnh…)
5. Cho BTC mượn dù bạt che nắng, âm thanh ánh sáng sân khấu, các gian hàng và vật dụng triển lãm…
Xin vui lòng liên hệ:


Đóng góp hiện kim: cô Cao Thị Phương Dung
o ĐT: 0918.456.856 – Email: caothiphuongdung@yahoo.com
o BIDV bank account: 1351000020081 (chi nhánh Gia Định)



Đóng góp/cho mượn hiện vật: Cô Hoàng Tố Uyên
o ĐT: 0908.826.939 – Email: touyen1966@yahoo.com

Thời gian đóng góp:


Hiện kim: từ ngày 17/4/2013 đến ngày 15/06/2013.



Hiện vật: từ ngày 17/4/2013 đến 16g ngày 31/5/2013.

Ban Tổ chức rất mong đón nhận sự ủng hộ nhiệt tình của Quý vị nhằm giúp cho Ngày hội EFAIR
2013 thành công tốt đẹp.
Trân trọng cám ơn.
Ban Tổ chức

