
TRƯỜNG TRUNG CẤP ÂU LẠC - HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:     109  /TB-ALS                               Huế, ngày 04 tháng  9 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 
(V/v thay đổi thời gian sinh hoạt đầu khóa, năm học 2019 - 2020 )  

 

Căn cứ thông báo số 102/TB-ALS ngày 14/8/2019 vv thời gian sinh hoạt đầu khóa đối 

với học sinh Khóa 12, khóa 13 hệ trung cấp năm học 2019-2020; 

Căn cứ vào tờ trình số 49 /TTr-QLĐT-CTSV&HN ngày 04 tháng 9 năm 2019 v/v đưa 

học sinh lớp 11 văn hóa THPT về dự lễ khai giảng năm học 2019-2020 tại TTGDNN-

GDTX Hương Thủy. 

Nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh Khóa 12, Khóa 13 hệ trung cấp về việc 

thay đổi thời gian sinh hoạt đầu khóa, như sau:  

Gặp mặt Khoa/ bộ môn vào lúc 08h ngày 05/9/2019 được dời lại vào lúc 14h ngày 

05/9/2019, cụ thể như sau: 

1.  Khoa Kinh tế-Du lịch-Ngoại ngữ bao gốm các ngành: Điện lạnh, Điện dân dụng, 

Tin học ứng dụng, Vẽ thiết kế mỹ thuật, Sư phạm mầm non, Tiếng Anh lễ tân nhà hàng 

khách sạn, Tiếng Nhật, Kỹ thuật chế biến món ăn vào lúc 14h ngày 05/9/2019 sinh hoạt 

chung tại Hội trường C1. 

Sau khi sinh hoạt chung tại Hội trường C1, các lớp về từng phòng gặp mặt sinh hoạt 

với Giáo viên chủ nhiệm. 

+ Ngành Điện lạnh, Điện dân dụng, Tin học ứng dụng, Vẽ thiết kế mỹ thuật: Phòng B1 

+ Ngành Sư phạm mầm non: phòng B2; 

+ Ngành Tiếng Anh lễ tân nhà hàng khách sạn: phòng B3; 

+ Ngành Tiếng Nhật: phòng B4; 

+ Ngành Kỹ thuật chế biến món ăn: phòng A2. 

2. Khoa Y Dược bao gồm các ngành: Dược, Thú Y, Y sỹ, Điều dưỡng vào lúc 14h 

ngày 05/9/2019 sinh hoạt chung tại phòng A3. 

Sau khi sinh hoạt chung tại phòng A3, các lớp về từng phòng gặp mặt sinh hoạt với 

Giáo viên chủ nhiệm. 

+ Ngành Dược: phòng  A3; 

+ Ngành Y sĩ, Điều dưỡng: phòng A4; 

+ Ngành Thú Y: phòng A5. 

  Nhà trường đề nghị tất cả học sinh liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này.  

 Đề nghị các Khoa/Bộ môn, GVCN có nhiệm vụ thông báo đến toàn thể học sinh được 

biết. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 (Đã ký) 

 

 Nguyễn Thị Như Quỳnh 

Nơi nhận: 

- BĐH (để báo cáo); 

- BGH (để báo cáo); 

- P.QLĐT-CTSV&HN (để thực hiện); 

Khoa/Bộ môn (để thực hiện); 

- Lưu VT. 


