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Lễ tổng kết và khen thưởng tại Little Hanoi ngày 19.6.2010

THƯ CẢM ƠN
Ngày 19.6.2010 vừa qua, Trung tâm giáo dục Success đã tổ chức buổi Lễ tổng kết và khen thưởng cho 31 em học sinh đã đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi
vào các trường Gymnázium khóa học 2009-2010. Đến tham dự buổi Lễ và chúc mừng thành tích học tập của thầy trò Trung tâm giáo dục Success có ông Lý
Quốc Tuấn – Tham tán công sứ ĐSQ Việt Nam tại CH Séc, ông Hoàng Đình Thắng – Chủ tịch Hội NVN tại CH Séc cùng đông đảo các bậc phụ huynh và các em
học sinh. Mở đầu buổi Lễ là nghi thức chào cờ tổ quốc. Trong bài phát biểu của mình, ông Trần Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm giáo dục Success đã nêu bật
thành tích xuất sắc của các em học sinh trong kỳ thi vừa qua. Có 22 em học sinh lớp 5 đã thi đậu vào các trường gymnázium và các lớp chuyên Toán, tiếng Anh.
Trong số đó có 3 em thi đậu vào trường gymnázium Budějovická Praha 4, có 4 em thi đậu vào trường gymnázium Opatov Praha 4, 2 em thi đỗ vào trường
gymnázium Omská Praha 10… Các em học sinh lớp 7 và lớp 9 đã thi đỗ đạt tỷ lệ 100%. Đặc biệt có em Võ Hoàng Ngân- học sinh lớp 7 đã đậu thủ khoa, đạt
được điểm tối đa ở cả 3 môn Toán, tiếng Séc và tiếng Anh. Em Hồ Sĩ Tâm- học sinh lớp 7 đã được xếp thứ 2 ở hai trường gymnázium cũng như em Mai Thanh
Bình- học sinh lớp 5 đã giành được điểm cao nhất về môn Toán ở cả 3 trường dự thi. Các em sẽ là những nhân tố tích cực trong quá trình hội nhập của cộng đồng
Việt Nam tại CH Séc. Các em học sinh rất vui mừng và tự hào khi được nhận giấy khen và phần thưởng của Trung tâm giáo dục Success do chính ông Lý Quốc
Tuấn và ông Hoàng Đình Thắng trao tặng. Những bó hoa tươi thắm mà các bậc phụ huynh giành cho các em học sinh và các thầy cô giáo trong buổi Lễ tổng kết
và khen thưởng đã nói lên sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng đến giáo dục, thể hiện truyền thống khuyến học và hiếu học đã có từ lâu của người Việt Nam ta.
Phần cuối của buổi Lễ là chương trình văn nghệ và vui chơi tìm hiểu của các em học sinh Trung tâm giáo dục Success với những bài hát về quê hương đất nước
con người Việt Nam, về mái trường, thầy cô và bạn bè và những ước mơ của tuổi thơ về một thế giới hòa bình. Buổi Lễ đã kết thúc trong niềm vui hân hoan của
các quí đại biểu cũng như bao niềm xúc động của các em học sinh trong giờ phút chia tay với bạn bè và các thầy cô giáo và háo hức chờ đón những ngày hè vui
sắp tới.
Nhân dịp này Trung tâm Giáo dục Success xin trân trọng cảm ơn ĐSQ Việt Nam tại CH Séc, Hội NVN tại CH Séc cùng toàn thể các bậc phụ huynh và các
em học sinh đã đến tham dự và góp phần làm cho buổi Lễ được thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự động viên về tinh thần cũng như ủng hộ
về tài chính của những tổ chức và cá nhân sau:
TTTM Sapa
Praha 10
TTTM Sapa
Praha 4
TTTM Sapa
TTTM Sapa

5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč

7. Ông bà Hạnh Mười
8. Ông bà Nguyễn Thị Khuê
9. Ông bà Nguyễn Thị Hồng Gấm
10. Ông bà Đinh Xuân Thủy
11. Các phụ huynh khác
Tổng cộng

TTTM Sapa
Praha 2
Praha 4
Praha 9

2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
45 000 Kč
78 000 Kč

Trung tâm giáo dục Success xin được gửi lời cảm ơn tới Nhà hàng Little Hanoi cùng đội ngũ lễ tân đã tạo cho các em học sinh một ngày Hội trường và
buổi Lễ tổng kết thực sự vui vẻ và thoải mái. Xin cảm ơn ban nhạc Sơn – Hương đã cùng các thầy cô giáo và các em học sinh Trung tâm giáo dục Success thực
hiện thành công chương trình văn nghệ đặc sắc để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các quí vị đại biểu.
Praha ngày 19.6.2010
T/m Trung tâm giáo dục Success
Kỹ sư Trần Trí Dũng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Hiện nay Trung tâm giáo dục Success tiếp tục nhận học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 vào các lớp ôn học hè và luyện thi vào các trường gymnázium khóa học 20102011. Các môn học gồm Toán, tiếng Séc, tiếng Anh và hiểu biết chung do các kỹ sư Việt Nam và các giáo viên người Séc lâu năm giầu kinh nghiệm phụ trách.
Mọi thông tin chi tiết xin truy cập website: www.giaoduc-success.cz

Vì tương lai con em chúng ta !
THU CAM ON 2010 A4
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1. Ông bà Hùng Hiền – Công ty Coandin
2. Ông bà Nguyễn Quốc Vinh – Công ty Pinguins
3. Ông bà Thái Lý – Thực phẩm châu Á
4. Ông bà Phạm Thanh Long
5. Ông bà Nguyễn Thanh Hương
6. Trường Mầm Non Sen Việt
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