Chương trình Học bổng Đại học VietHope (USP) niên học 2018-2019

THÔNG BÁO PHỎNG VẤN
Chương trình Học bổng Đại học VietHope đã thu nhận rất nhiều hồ sơ xin học
bổng của các sinh viên xuất sắc năm nhất với hoàn cảnh kinh tế khó khăn trong thời
gian vừa qua.
Đến nay công việc xét duyệt sơ tuyển hồ sơ đã cơ bản hoàn tất. Chúng tôi xin
mời các em sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM có tên trong danh sách sau đây tham
dự Buổi phỏng vấn Học Bổng với thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian: Từ 13h00 ngày Chủ Nhật 25/11/2018
Địa điểm: Phòng I.24, Đại Học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM
Yêu cầu:
- Khi tham dự phỏng vấn Sinh viên nhớ mang theo THẺ SINH VIÊN và CMND
-

Nên đến sớm 10-15’ so với giờ được mời phỏng vấn

- Trong trường hợp sinh viên nếu bận thi Học kỳ không thể tham dự buổi phỏng vấn,
vui lòng thông báo trước cho Đại diện của VietHope ít nhất 2 ngày để sắp xếp, nêu
rõ họ tên sinh viên, mã số hồ sơ VietHope, lý do bận.
Người liên hệ:
* Chị Trương Huỳnh Như – Email: nhu.truong@viethope.org - Điện thoại 0372
638 828
** Anh Lê Phú Đông - Email: dong @viethope.org - Điện thoại: 0389 917 039
Lưu ý: sinh viên sẽ mất cơ hội được nhận Học Bổng nếu không tham dự buổi phỏng
vấn mà không có lý do chính đáng. Và rất khó để VietHope tổ chức phỏng vấn vào ngày
khác
Yêu cầu Sinh viên check mail thường xuyên, theo dõi thông tin trên bảng tin của
Trường và website của VietHope http://viethope.org/web/?page_id=334 , hoặc
liên hệ với đại diện của VietHope tại các Miền để được cập nhật thông tin kịp
thời.

