
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ÂU LẠC - HUẾ 

KHOA KT-DL-NN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 15 /TB- ALS                              Huế, ngày 04 tháng 08 năm 2020 

 

                    

  THÔNG BÁO 
(V/v triển khai Thời khoá biểu và thu học phí HK1 lớp K13-MN-B3) 

 

Căn cứ vào TTr số 02-K.KT-DL&NN đã được phê duyệt ngày 31/07/2020; 

Căn cứ vào TB số 03.2020/TB-ALS đã được phê duyệt  ngày 22 tháng 07 năm 2020 

Trường Cao đẳng Âu Lạc - Huế thông báo về việc triển khai thời khoá biểu và thu học phí 

HK1 lớp K13-MN-B3 với các nội dung sau: 

1. Thời gian , địa điểm 

- Thời gian: 18h00 ngày 08/08/2020 (Tối thứ bảy) 

- Địa điểm: Phòng THMT-Trường Cao đẳng Âu lạc - Huế 

2. Thành phần tham dự 

- Giảng viên giảng dạy môn Tâm lý học mầm non 

- Toàn thể học sinh lớp K13-MN-B3 

2. Thời khoá biểu 

- Học các buổi tối ngày thứ bảy và các sáng, chiều ngày chủ nhật 

- Giờ vào học buổi sáng từ 8h00; buổi chiều từ 14h00; buổi tối từ 18h00 

3. Thu học phí: 

- Thời gian: Học sinh có tên trong danh sách lớp K13-MN-B3 hoàn thành học phí HK1 

từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/08/2020  

- Địa điểm: Học sinh nộp học phí HK1 tại Phòng Tài chính-Kế toán 

4. Tuyển sinh bổ sung: 

- Tuyển sinh bổ sung đến hết ngày 30/09/2020 

Đề nghị các Khoa/Bộ môn và Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ thông báo đến toàn 

thể học sinh được biết thực hiện đúng nội dung thông báo này. 

 

 

  TM. BAN GIÁM HIỆU 

 

 (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; GVCN (để thực hiện); 

- Lưu VT. 

 

                                                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


