THƯ MỜI
Thân gửi:

năm

HANOI-AMSTERDAM
1985 - 2015
ONCE AMSER, FOREVER AMSER!

Đại diện 30 khóa Cựu học sinh trường Ams
Thành viên Ban tổ chức HOMECOMING
Các ứng viên tham gia Ban tổ chức

Như các anh chị và các bạn đã biết, ngày tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập trường Ams (26/12/2015) đang đến
gần, và hoạt động “NGÀY VỀ - 2015” của CHS chúng ta cũng đang tiến tới.
Ban tổ chức chương trình “NGÀY VỀ 2015” của CHS xin được trân trọng kính mời các anh chị tham dự buổi “KICK
OFF” vào ngày 31/8/2015, với kế hoạch như sau
MỤC ĐÍCH:

› KHỞI ĐỘNG các hoạt động kỷ niệm 30 năm của CHS
› Thông báo kế hoạch tổ chức chương trình NGÀY VỀ 2015
› Thông báo hiện trạng chuẩn bị chương trình, cũng như nhân sự và tài chính
› Thảo luận về kế hoạch tổ chức

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: › Đại điện của 30 khóa CHS (mỗi khóa ~2 người)
› Thành viên hiện tại của Ban tổ chức
› Các ứng viên tham gia BTC
THỜI GIAN:

18h30 - 22h00 ngày Thứ hai, 31/08/2015

ĐỊA ĐIỂM:

O’Learys, 38 Bà Triệu, Hà Nội

CHI PHÍ TỔ CHỨC:

Thành viên tham gia cùng chia sẻ kinh phí. Dự kiến 250k VND/người

CHƯƠNG TRÌNH:
› 18h30-19h00: Tiếp đón

› 20h15-20h30: Thông báo kế hoạch tài chính

› 19h00

› 20h30-20h45: Thông báo kế hoạch nhân sự

: Tuyên bố KICK-OFF & Nâng ly chúc mừng

› 19h05-19h20: Làm quen, giới thiệu

› 20h45-22h00: Thảo luận và Sắp xếp Nhân sự của

› 19h20-19h45: Giới thiệu tổng thể chuỗi chương trình
NGÀY VỀ

những thành viên tham gia
› 22h00

: Chụp ảnh BTC

› 19h45-20h15: Thông báo/Khởi động các chương
trình tiền sự kiện
Trân trọng kính mời THÀNH VIÊN BTC, ĐẠI DIỆN TẤT CẢ CÁC KHÓA, cùng các ứng viên BTC cùng tham gia!
Kính mong các anh chị và các bạn cùng liên hệ với các bạn trong khóa, và đề cử giúp 2-3 bạn đại diện mỗi khóa
đến tham gia, đóng góp ý kiến, nắm bắt kế hoạch chung, và làm đầu mối liên lạc cho khóa.
Xin trả lời thư xác nhận tham gia với BTC qua địa chỉ ams30@hn-ams.org để chúng tôi chuẩn bị tiếp đón chu đáo.
Xin cảm ơn!
Thay mặt Ban tổ chức
Mai Thanh Hà - Lý 1, 92-95
Email: mtha@hn-ams.org
SĐT: 016 6860 0636
Website của chương trình:

http://ams30.hn-ams.org

Facebook cập nhật kế hoạch: http://www.facebook.com/HAOers/

