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Tin tức sự kiện

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, sáng 31/5, tại Hội trường số 2, Trường Đại học Nha Trang tổ chức
chương trình "Vui Tết Thiếu nhi 1/6" cho gần 200 cháu là con CBVC Trường cùng 20 cháu học sinh giỏi vượt
khó của huyện Khánh Vĩnh. Các sinh viên thuộc Đội tình nguyện Xanh đến từ Viện Công nghệ Sinh học & Môi
trường đã tổ chức nhiều trò chơi tập thể bổ ích, thu hút sự tham gia hăng hái của các cháu thiếu nhi như: trò
chơi vận động, tô tranh, nặn đất sét, trình diễn tạo hình bóng bay nghệ thuật, múa lân … Trước đó, ngày 30/5,
Công đoàn Trường đã tổ chức cho 20 cháu học sinh giỏi vượt khó của huyện Khánh Vĩnh đến thăm Viện Hải
dương học Nha Trang. 

Các bé múa, hát giao lưu với các anh chị sinh viên

Các bé tham gia vẽ tranh, nặn đất sét

Vui Tết Thiếu nhi 1/6 

Trao tặng 20 phần quà cho các cháu học sinh giỏi huyện Khánh Vĩnh, 09 phần quà cho
các cháu là con CBVC Trường đạt học sinh giỏi các cấp. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Hăng hái tham gia các trò chơi vận động

Học sinh giỏi huyện Khánh Vĩnh tham quan Viện Hải dương học

Cũng trong ngày 31/5, tại Phòng họp số 2, Công đoàn Trường tổ chức buổi gặp mặt, tuyên dương, khen
thưởng các cháu thiếu nhi là con CBVC Trường đạt giải cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia, đồng thời, trao
tặng 20 phần quà ý nghĩa cho các cháu học sinh giỏi đến từ huyện Khánh Vĩnh. Năm học 2013 - 2014, có 09
cháu là con CBVC Trường đạt giải các cấp, trong đó, cháu Trần Quý Dương (con cô Nguyễn Thị Ngân - Phòng
Hợp tác Đối ngoại) đạt giải khuyến khích cấp quốc gia.
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Trao quà cho các cháu đạt giải các cấp

Tặng quà cho các học sinh giỏi huyện Khánh Vĩnh

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, ngày 1/6, đội tình nguyện Khoa Kế toán - Tài chính đã đi thăm hỏi, giao lưu và
tặng 36 phần quà cho các em thiếu nhi của Trung tâm Bảo trợ Xã hội huyện Khánh Vĩnh. Hiện nay, Trung tâm
đang nuôi dưỡng 36 trẻ em mồ côi, đa số các em đều là dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn, nhiều em mồ
côi cả cha lẫn mẹ và bị khuyết tật. Được biết, Nhà Tình thương huyện Khánh Vĩnh thành lập năm 1994, chuyên
tiếp nhận, nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật, đến cuối năm 2011, UBND tỉnh thành lập Trung tâm BTXH trên cơ sở
của Nhà Tình thương nhằm mở rộng phạm vi nuôi dưỡng, chăm sóc thêm các đối tượng như: người khuyết tật,
người già neo đơn.

Đội tình nguyện Khoa Kế toán - Tài chính tặng quà cho trẻ em
tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội huyện Khánh Vĩnh

Tổ chức các hoạt động xã hội như: Tết Thiếu nhi 1/6, tặng quà cho con CBVC Trường và các cháu học sinh
giỏi huyện Khánh Vĩnh; thăm hỏi, tặng quà các cháu thiếu nhi ở các Trung tâm Bảo trợ Xã hội của tỉnh Khánh
Hòa nói chung, huyện Khánh Vĩnh nói riêng là việc làm thường xuyên hàng năm của Trường Đại học Nha Trang.

Ảnh: Phạm Ngọc Bích + Huỳnh Văn Vũ

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2014 - 2017

 Ngày hội hiến máu tình nguyện - nghĩa cử cao đẹp của Trường Đại học Nha Trang

 Công đoàn Trường tổ chức ký kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

 Lễ tốt nghiệp và khai giảng đào tạo sau đại học năm 2014
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 Lễ tốt nghiệp và khai giảng đào tạo sau đại học năm 2014

 Hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
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