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There are no translations available.
Ban tổ chức khóa tập huấn ABCD - An Giang thông báo dời thời gian tập huấn cũ sang thời gian
mới : Từ ngày 26/10/2008 đến ngày 31/10/2008.

Ban tổ chức Khóa tập huấn phương pháp ABCD tại An Giang xin gửi lời xin lỗi đến tất cả
Anh/Chị vì thời gian khóa tập huấn bị
hoãn
lại 1 tuần so với nội dung thư mời ngày 29/9/2008.
Thời gian tập huấn mới được xác định từ 26-31/10/2008.

Chúng tôi xin trân trọng kính mời Anh/Chị đến tham dự khóa tập huấn phương pháp ABCD với
các nội dung sau:

- Thời gian: Từ ngày 26/10/2008 đến ngày 31/10/2008

- Ðịa điểm: Trường Ðại học An Giang ( Phòng G7)

Số 25 đường Võ Thị Sáu, Thành phố Long Xuyên, AG

- Chương trình tập huấn: ( xem file đính kèm cùng thư mời)

- Kinh Phí: Ban tổ chức sẽ hỗ trợ chi phí tập huấn, ăn, ở và đi lại cho Anh/Chị trong thời gian
khóa tập huấn từ 26-31/10/2008.

Kính mong Anh/Chị thông cảm cho sự trì hõan này và thu xếp thời gian, xin phép cơ quan đến
tham dự khóa tập huấn này.
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Trân trọng kính mời!

TM. BTC

Trần Minh Hải

( 0986 118 118 email tmhai@agu.edu.vn , tmhaiagu@yahoo.com )

P/s: Thư mời cá nhân, chúng tôi đã gửi chuyển fax nhanh đến anh chị bằng đường bưu điện
vào ngày 15/10.
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