
 

TPHCM, ngày 08 tháng 8 năm 2022                                                                         

 

THÔNG BÁO 

V/v: Lễ tốt nghiệp năm 2022 

 

Trường Quốc tế Á Châu thông báo đến toàn thể học sinh lớp 12 niên khóa 2021-2022 về 

Lễ tốt nghiệp năm 2022 như sau: 

- Thời gian:  

+ 8:00 ngày 18 tháng 8 năm 2022: các cơ sở Caothang, Trannhatduat, Thaivanlung, 

Nguyenvanhuong  

+ 8:00 ngày 19 tháng 8 năm 2022: các cơ sở Conghoa, Vanthanh  

- Địa điểm: Nhà hát Diên Hồng - Đông A Campus Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, 18 

Tống Hữu Định - P.Thảo Điền - Tp.Thủ Đức, TPHCM. 

Học sinh có mặt tại Nhà hát Diên Hồng lúc 7:30. Học sinh đến đúng giờ để tham dự 

nghi thức công nhận tốt nghiệp. Học sinh đến trễ sẽ không được tham dự Lễ tốt nghiệp. 

 

1. Lễ phục tốt nghiệp: 

Học sinh dự lễ nhận lễ phục tốt nghiệp: 

- Thời gian:  

+ Từ 6:30 - 7:00 ngày 18 tháng 8 năm 2022 các cơ sở Caothang, Trannhatduat, 

Thaivanlung, Nguyenvanhuong. 

+ Từ 6:30 - 7:00 ngày 19 tháng 8 năm 2022: các cơ sở Conghoa, Vanthanh 

- Địa điểm: Nhà hát Diên Hồng - Đông A Campus Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, 18 

Tống Hữu Định - P.Thảo Điền - Tp.Thủ Đức, TPHCM. 

  

2. Sinh hoạt trước khi dự lễ: 

 Tất cả học sinh đăng ký dự lễ sẽ tập trung để Ban tổ chức sinh hoạt chương trình lễ tốt 

nghiệp: 

 Thời gian:  7:30 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2022. 



 Địa điểm:  Nhà hát Diên Hồng - Đông A Campus Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, 

18 Tống Hữu Định - P.Thảo Điền - Tp.Thủ Đức, TPHCM. 

Lưu ý: 

- Học sinh đăng ký dự lễ đến hết ngày 11 tháng 8 năm 2022 với Giám đốc Chương trình 

Việt Nam tại Văn phòng cơ sở học.  

- Đến hết thời gian đăng ký, Ban tổ chức sẽ tiến hành xếp chỗ ngồi cho các học sinh dự lễ. 

Ban tổ chức không chịu trách nhiệm với những học sinh đăng ký trễ. 

- Học sinh xem vị trí chỗ ngồi trong buổi lễ tại website của Trường ngày 16 tháng 8 năm 

2022. 

 

3. Quy định buổi lễ: 

- Học sinh mặc đúng đồng phục của Trường và mang giày. 

Học sinh khoác lễ phục, đội nón của lễ phục tốt nghiệp và tua nón để sẵn bên trái. 

Học sinh mặc đúng quy định để được tham dự nghi thức công nhận tốt nghiệp. 

- Học sinh ngồi đúng vị trí quy định trong Nhà hát. 

- Học sinh thực hiện các nghi thức của buổi lễ như đã được hướng dẫn trong buổi sinh 

hoạt chương trình. 

- Lưu ý tắt điện thoại di động và không nói chuyện riêng trong buổi lễ. 

- Khi chưa có hiệu lệnh, học sinh không tự ý rời khỏi Nhà hát trong suốt thời gian tiến 

hành lễ. 

- Học sinh có trách nhiệm bảo quản lễ phục tốt nghiệp.  

- Học sinh trả lại lễ phục tốt nghiệp ngay sau buổi Lễ tốt nghiệp. 

- Học sinh tự bảo quản đồ dùng cá nhân khi tham dự lễ tốt nghiệp. Nhà trường không chịu 

trách nhiệm về những thiệt hại, mất mát về tài sản của học sinh. 

                       

                                                                                         

 

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU 

 

 


