
Viện Quốc tế  Pháp ngữ  tặng quà Tết  cho 

học viên quốc tế

Ngày 05/02/2021 vừa qua,  IFI  đã tổ
chức t rao quà Tế t  cho tập thể  học

viên quốc tế  đang học tập tạ i  IFI .

Hoạt  động này không ch ỉ  thể  h iện

trách nhiệm của nhà t rường đố i  vớ i

học viên mà còn là  t ruyền thống của

IFI  mỗ i  d ịp tế t  đến như  mộ t  lờ i  động

viên và lờ i  chúc Tế t  dành cho các bạn

học viên.

Hoạt  động t rao quà Tế t  cho các bạn

học viên dựa t rên chủ  t rương của IFI

và ch ỉ  đạo của ĐHQGHN trên t inh

thần hỗ  t rợ  và  đồng hành cùng toàn

bộ  học viên t rong điều kiện khó  khăn

do ảnh hưởng của đại  d ịch Covid-19.

Đây là  hoạt  động thường niên của

IFI ,  mong muốn mang đến mộ t  cái

Tế t  ấm áp quây quần bên bạn bè  của

m ình vớ i  đ iều kiện xa nhà.  Buổ i  t rao

quà diễn ra  đơn giản nhưng ấm áp

đồng thờ i  tuân thủ  chặt  chẽ  các quy

đ ịnh về  phòng chống Covid-19.

Wend-Panga Jé rémie OUEDRAOGO,

học viên của chương t r ình thạc s ĩ  Hệ
thống thông minh và đa phương t iện

của IFI ,  khóa 24,  quốc t ịch Burkina

Faso gử i  lờ i  cảm ơn IFI  và khẳng

đ ịnh “Những món quà nhỏ  nhưng ý

ngh ĩa của IFI  giúp chúng tô i  có  cái

Tế t  ấm áp và đầy đủ  hơn.  Mặc dù

phải  đón năm mớ i  xa  nhà,  nhưng đố i

vớ i  tô i ,  đây là  d ịp để  h iểu rõ  hơn về
né t  đẹp của Tế t  Việ t  Nam, được

thưởng thức các món ăn cổ  t ruyền và

được t rả i  nghiệm phong tục tập quán

đặc sắc của ngườ i  Việ t” .
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