ĐĂNG KÝ CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CÁC EM HỌC SINH VIẾT LUẬN
CREATIVITY OPENS OUR LIFE (C-O-O-L) CONTEST 2016 - 2017
CHỦ ĐỀ: KHÁM PHÁ THẾ GIỚI NGHỀ NGHIỆP & HÀNH TRÌNH DU HỌC
Kính gửi: Quý Phụ huynh
Một trong những yếu tố quyết định thành công của cuộc thi C-O-O-L Contest là sự tham
gia đồng hành của Quý Phụ huynh, đặc biệt với chủ đề năm nay: Khám phá thế giới nghề
nghiệp và Hành trình du học.
Nhằm tạo động lực cho các em trong quá trình khám phá thế giới nghề nghiệp và hành
trình du học, giúp các em tìm hiểu từ thực tế, lấy dữ liệu thực tế phục vụ cho cuộc thi C-O-O-L
Contest 2016 – 2017, Nhà trường trân trọng đề nghị Quý Phụ huynh căn cứ điều kiện công tác
của Phụ huynh, đăng ký tham gia phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ sau:
Họ và tên phụ huynh:
Điện thoại:

Email:

Họ và tên học sinh:

Lớp:

Hình thức đăng ký
Đề tài đăng ký

Marketing và truyền
thông
Giáo dục và nghiên
cứu
Nghệ thuật, sáng
tác/viết và biểu diễn
Ngân hàng, tài chính,
kế toán
Ngoại giao và quan
hệ quốc tế
Thời trang

Y dược

Chia sẻ
thông
tin

Hội
thảo

Tham
quan
doanh
nghiệp

Người chủ trì/
Diễn giả

Thời gian, địa điểm
đăng ký

Hình thức đăng ký
Đề tài đăng ký

Chia sẻ
thông
tin

Hội
thảo

Tham
quan
doanh
nghiệp

Người chủ trì/
Diễn giả

Thời gian, địa điểm
đăng ký

Xây dựng & kiến trúc
Khoa học máy tính và
phát triển phần mềm
Kỹ sư công nghiệp và
sản xuất
Nông nghiệp và chế
biến thực phẩm
Giao thông, logistics
và quản lý chuỗi cung
ứng
Môi trường

Thương mại phân
phối
Các ngành dịch vụ: tư
vấn luật, nhà hàng
khách sạn…
Ghi chú: Nhà trường sẽ bố trí các hoạt động hỗ trợ trên vào các khung thời gian sau:
- 14h50 – 16h10 thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm hàng tuần
- Các ngày thứ bảy hàng tuần (trước ngày 31/12/2016)
- Tất cả các ngày trong tuần Dự án của năm học 2016 – 2017 diễn ra từ ngày 22/12/2016
đến ngày 2812/2016.

…….........……….…………………………………
Người đăng ký (ghi rõ họ tên)
Phiếu đăng ký gửi về địa chỉ email: cool_contest_1617@wellspring.edu.vn
Cán bộ điều phối: Mr. Vũ Cao Cường, tel: 0912425508

