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8.6.2016 

THÔNG	  BÁO	  thay	  THƯ	  MỜI	  
	  

Trường	  An	  Rê	  Dũng	  Lạc	  cùng	  với	  Trường	  Ngôn	  Ngữ	  và	  Văn	  Hoá	  Việt	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sẽ	  tổ	  chức	  
	   	  

BUỔI	  HỘI	  THẢO	  	  
VỀ	  KINH	  NGHIỆM	  GIẢNG	  DẠY	  TIẾNG	  VIỆT	  tại	  HẢI	  NGOẠI	  

	  
do	  Học	  Giả	  

ĐỖ	  THÔNG	  MINH	  từ	  Nhật	  Bản	  đến	  thuyết	  trình	  
	  

Vào	  tối	  thứ	  Hai	  20	  tháng	  6	  năm	  2016	  
Từ	  6:30	  giờ	  đến	  8:30	  tối	  

Địa	  điểm:	  Cộng	  Đoàn	  Công	  Giáo,	  3	  Victoria	  Road,	  Westminster	  
	  

Kính	  mời	  quý	  đồng	  hương,	   phụ	  huynh,	   thanh	  niên,	   quý	   thầy	   cô	   các	  
trường	  tiếng	  Việt	  và	  quý	  thân	  hào	  nhân	  sĩ,	  từng	  nặng	  lòng	  với	  sự	  tồn	  
vong	  của	  tiếng	  Việt,	  dành	  chút	  thời	  giờ	  đến	  tham	  dự	  buổi	  hội	  thảo	  đặc	  
biệt	  này.	  
	  
Trân	  Trọng	  Kính	  Mời	  
	   	  

***	  
	  
	  
Ban	  Tổ	  Chức:	  
Thầy	  Hiệu	  Trưởng	  Phạm	  Đức	  Khiêm,	  0418	  959	  045	  
Trường	  Việt	  Ngữ	  An	  Rê	  Dũng	  Lạc	  	  	  	  
Chủ	  Tịch	  Cộng	  Đồng	  Bs	  Nguyễn	  Anh	  Dũng,	  0488	  042	  182	  	  
Cô	  Hiệu	  Trưởng	  Trần	  Mỹ	  Điệp,	  0412	  081	  319	  
Trường	  Ngôn	  Ngữ	  và	  Văn	  Hoá	  Việt	  –	  Tây	  Úc.	  
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