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Khai giảng khóa học Anh văn đặc biệt IVASF-3

Ngày 27 tháng 8 năm 2012, trong một buổi sáng đẹp trời tại Phòng 409, Trường Đại học Mở TP.
Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi lễ khai giảng khóa Anh Ngữ đặc biệt IVASF-3. Với nhiều bỡ ngỡ,
suy nghĩ băn khoăn và đầy háo hức, 25 học viên khóa IVASF -3 là người thuộc 5 dân tộc (Kinh,
Mường, Hoa, Tày, và Chăm) trong đó có 14 người nữ và 11 nam đã từ các tỉnh/vùng miền xa
xôi cùng có mặt tại TP. Hồ Chí Minh. Những lời giới thiệu cá nhân mang đậm âm hưởng của các
vùng quê Bắc bộ: Yên Bái, Tuyên Quang, Ninh Bình, Hà Nội, Sơn La, Quảng Ninh, Phú Thọ,
Hòa Bình, Bắc Kạn; Trung bộ và Tây Nguyên: Huế, Phú Yên, Quảng Nam, Gia Lai, Bình
Thuận, Kon Tum, đến Nam bộ: Bình Dương, An Giang và TP. Hồ Chí Minh đã làm ấm lên sự
gần gũi kỳ lạ.

Mở đầu buổi lễ khai giảng, anh Trần Phước Lĩnh đã giới thiệu về chương trình học bổng IVASF
và những giảng viên sẽ tham gia giảng dạy. Những thầy cô giáo là những người đã có thâm niên
giảng dạy tiếng Anh lâu năm như thầy Tùng bày tỏ sự khích lệ đối với các học viên. Cô Trúc,
các giáo viên khác và chị Xuân Hương cũng có mặt để động viên và có những hướng dẫn cần
thiết nhằm chăm lo điều kiện sinh hoạt, học tập cho các bạn trong thời gian 5 tháng học tập
trung với chương trình này.

Đại diện học viên cũng bày tỏ sự quyết tâm học tập của cả lớp trong suốt khóa học sắp tới.

Cùng với các học viên, mọi người có mặt đã chụp những tấm hình kỷ niệm lưu lại giây phút gặp
mặt.

IFP Vietnam Alumni chúc các bạn học viên luôn thành công.

Ngô Tuấn Hiển.
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