Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ - Celebrating 100 years of International Women' Day
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There are no translations available.
Từ năm 1911, 8/3 đã trở thành ngày quốc tế chào mừng sự tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn
hóa, xã hội của phụ nữ trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Ở Việt Nam, Quốc tế Phụ nữ 8/3 là
một ngày lễ rất vui vẻ , một dịp để tất cả mọi người ghi nhận và chúc mừng những nỗ lực và sự
đóng góp của phụ nữ cho sự phát triển toàn diện của mỗi gia đình, mối quốc gia và sự tiến bộ
của toàn nhân loại.

Since 1911- International Women's Day (8 March) has been a global day celebrating the
economic, political and social achievements of women past, present and future. In Vietnam,
International Women's Day is happy holiday for everyone to recognize and appreciate women's
effort and contribution to comprehensive development each family, each country and the world.
On the occassion, we highly appreciate contribution of lady members of the IFP VN alumni for
community development. We wish you all a happiness.

Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi tới các mẹ, các cô, các chị và các em lời chúc sức khỏe và
hạnh phúc. Cảm ơn các cô, các chị và các em đã hỗ trợ xây dựng và vun đắp cho tình cảm đại
gia đình IFPVN ALumni ngày càng sâu đậm và thắm thiết. Những nỗ lực và sự đóng góp quý
báu của các mẹ, các cô, các chị và các em sẽ luôn tỏa sáng và khơi nguồn cho mọi niềm vui,
hạnh phúc và tính yêu !!
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