
THÔNG BÁO VỀ BUỔI HỌP MẶT CỰU HỌC SINH MCA NĂM 2018

Thân chào các em cựu học sinh MCA đang học tập và làm việc tại Nhật Bản. Các em 
dạo này thế nào? Có khỏe không? Mùa mưa sắp đến nên các em nhớ giữ gìn sức khỏe 
nhé.
Từ khi các em tốt nghiệp ,học sinh các khóa sau tăng lên lên rất nhiều. Không chỉ riêng 

học sinh Châu Á mà còn có những học sinh đến từ các khu vực khác nữa. MCA từ lâu 
đã trờ thành một môi trường rất tốt cho việc học hỏi , giao lưu văn hóa- không chỉ riêng 
văn hóa của riêng nước Nhật mà còn rất nhiều văn hóa khác nhau của nhiều nước trên 
thế giới.
Như thường lệ, sắp tới trường sẽ tốt chức buổi họp mặt cựu học sinh MCA với thông 

tin cụ thể như sau.
● Thời gian:  Ngày 14 tháng 7 (thứ Bảy)

           Từ 12:00 ~ khoảng 15:00
● Địa điểm:  tầng 6 trường MCA
Trường đã chuẩn bị đồ ăn trưa và nước uống.
Đây là dịp các em gặp gỡ, trò chuyện với các bạn cũ đã từng học chung mái trường này. 

Ngoài ra, đây cũng có thể là cơ hội để các em tạo ra một mối quan hệ mới. 
Có thể các em rất bận rộn với việc học tại trường mới, hay công việc mới nhưng rất hi 

vọng các em bớt chút thời gian đến tham dự buổi gặp mặt này.
Rất mong các em trả lời về line của trường hoặc một trong 3 mail sau để cho thầy cô 

biết hôm đó các em có đến dự được không trước ngày 6 tháng 7 năm 2018 để trường 
tiện sắp xếp.

Mã QR code của MCA LINE
①info@mcaschool.jp (representative)
②someya@mcaschool.jp (Someya)
③sato@mcaschool.jp (Sato)

Tất cả các thầy cô cùng nhân viên văn phòng trường rất hào hứng mong đợi được gặp 
lại các em trong dịp này. Mong sớm nhận được hồi âm của các em.
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住所：東京都新宿区北新宿 4-1-1 第 3 山廣ビル 4F
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