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THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ ANH NGỮ “LỚP CHIỀU”
KHÓA 2 NĂM HỌC 2018 – 2019
Chương trình Anh Ngữ “Lớp chiều” dành cho tất cả mọi người, những đối tượng yêu thích
“Anh Ngữ Công Giáo”, yêu thích sư phạm nhà đạo trong việc giảng dạy ngoại ngữ: đề cao chất
lượng giảng huấn, thụ huấn, tính hiệu quả thật và tinh thần phục vụ tận tâm. Đặc biệt, Chương
trình Anh Ngữ “Lớp chiều” khích lệ các bạn có ý muốn theo học các ngành chuyên môn tại
HVCGVN, các đại chủng viện, học viện... Chương trình sẽ được tổ chức thành bảy cấp lớp. “Số
học viên từ 10 người/lớp trở lên (không quá 25 người/lớp)” (Xin xem Thời khóa biểu và mô tả
tổng quát về các cấp lớp). Chương trình Anh Ngữ “Lớp chiều” sẽ thích ứng để thay đổi cho phù
hợp.
1. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05-01-2019.
2. Nơi học: tại HVCGVN trong Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn (TTMV),
số 6 bis Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
3. Học phí trọn khóa (50 tiết): 5.000.000 đồng. Các học viên chuẩn bị thi vào HVCGVN có
thể xin “trợ cấp” từ Quỹ Học Bổng của HVCGVN (x. “Nội quy”; c/o VP HVCGVN).
Mọi thắc mắc, xin liên hệ với VP. HVCGVN vào các ngày trong tuần: từ thứ hai đến thứ
sáu, 7g30 – 11g00, hoặc theo địa chỉ e-mail: hocvienconggiao@gmail.com
Ngày 15 tháng 12 năm 2018
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