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Trong không khí hân hoan khai giảng của toàn quốc, vào lúc 8h00 ngày 05/9/2011, chương
trình học bổng IVASF chính thức khai giảng hóa học đầu tiên trong 5 tháng. Sau một thời gian
tích cực chuẩn bị của Ban điều hành Quỹ học bổng IVASF, Trung tâm trao đổi giáo dục với
Việt nam, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh đã chính thức khai giảng khóa đào tạo tiếng Anh
IVASF-1 tại phòng học 409, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ khai giảng đầu tiên của chương trình học bổng IVASF có Chị Nguyễn Xuân Hương
- đại diện của CEEVN, cô Lê Thị Mỹ Hiền - Phó khoa Công tác Xã hội, Đại học Mở TP. Hồ Chí
Minh, Ban điều hành quỹ học bổng IVASF, Ban quản lý và giảng huấn của khóa học, cùng 28
học viên được tuyển lựa từ các vùng miền của đất nước.Các địa phương có nhiều người được
lựa chọn tham dự khóa học này là Lào Cai, Kiên Giang, Cà Màu, các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Các học viên được tham dự khóa đào tạo đặc biệt này là những ứng viên có thành tích hoạt
động xã hội tại địa phương, đã được một Hội đồng tuyển chọn độc lập với sự có mặt của các
nhà giáo tên tuổi: GS Võ Tòng Xuân, TS. Nguyễn Gia Hải, và nhiều chuyên gia về hoạt động xã
hội khác.

Chương trình học bổng IVASF sẽ chăm lo toàn bộ mọi việc nhằm mục đích các học viên có thể
toàn tâm toàn ý tập trung vào học tập. Thường xuyên theo sát, hỗ trợ việc sinh hoạt, ăn uống,
nghỉ ngơi của học viên sẽ do cô Châu Hoàng Lan phụ trách. Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí
Minh dành riêng một phòng học có 10 máy tính nối mạng Internet phục vụ việc học tập của các
học viên. Toàn bộ học viên sẽ được bố trí nghỉ ngơi tại khu biệt thự rất yên tĩnh của Nhà khách
T78, TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ khai giảng ban tổ chức đã trình bày vắn tắt mục đích ý nghĩa của chương trình quỹ
học bổng IVASF, tôn chỉ sứ mạng "Huy động nội lực để tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững
của cộng đồng" của Hội cựu sinh viên học bổng IFP, sơ nét về quy trình tuyển chọn, chương
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trình đào tạo ngoại ngữ và các hỗ trợ cho học viên khi tham dự chương trình đạo tạo đặc biệt
của IVASF.

Với niềm tin và sự trông đợi vào thành quả lâu dài của chương trình học bổng IFP, chúng tôi
chân thành chúc mừng các học viên đã vinh dự được nhận học bổng IVASF và chúc các bạn
luôn thành công trong sự nghiệp của mình.
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