KHÓA HỌC MÙA HÈ – PHẦN 2

SUMMER SCHOOL – PART 2

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, BẢO VỆ KHÍ HẬU VÀ
NHỮNG HỆ QUẢ Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM

CLIMATE CHANGE, CLIMATE PROTECTION
AND CONSEQUENCES IN CENTRAL VIETNAM

THÀNH PHỐ HUẾ, 17/08/2018 - 19/08/2018

HUE CITY, 17/08/2018 - 19/08/2018

Dành cho các bạn trẻ quan tâm đến chủ đề biến đổi khí hậu. Hãy
đăng ký tham gia!
- Tối đa 32 tuổi, sinh sống và làm việc từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.
- Làm việc trong các tổ chức NGO, Viện Nghiên cứu và Đại học.
- Giỏi tiếng Anh ở các kỹ năng đọc, nói và viết.
CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ

For employees who are interested in climate change. Please
apply!
- Max. 32 years old, working and living from Ha Tinh province to
Quang Ngai province.
- Working in NGOs, Institutes and Universities.
- Good English skills in reading, writing and speaking.
HOW TO APPLY

Bước 1: Trả lời một trong hai câu hỏi bên dưới bằng tiếng Anh hoặc
tiếng Việt:
1. Những vấn đề nào liên quan đến biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt
Nam cần được giải quyết?
2. Hãy chuẩn bị một câu hỏi nghiên cứu về biến đổi khí hậu cần được trả lời
ở miền Trung Việt Nam?
Bước 2: Gởi câu trả lời tới địa chỉ:
parihoang@gmail.com hoặc giaochaumisr@gmail.com
Câu trả lời được viết trong 2 trang A4. Những câu trả lời thú vị nhất sẽ
được chọn tham gia khóa học.

Step 1: Answer one of the two questions below in English or Vietnamese:
1. Which issue related to climate change in Central Vietnam needs to be
solved? Please justify your choice.
2. Please formulate a research question about climate change in Central
Vietnam that needs to get answered. Please justify your choice.
Step 2: Sending the answer to:
parihoang@gmail.com or giaochaumisr@gmail.com
The answer should be written in two A4-pages. The most interesting
answers will be invited to join the summer school.

HẠN CHÓT ĐĂNG KÝ: 25/07/2018
Vui lòng liên lạc ThS. Hoàng Thị Bình Minh, 0935051975, email:
parihoang@gmail.com hoặc truy cập website: www.misr.com.vn và
en.ufu.de để biết thêm thông tin.

DEADLINE: 25/07/2018
Please contact Ms. Hoang Thi Binh Minh, 0935051975, email:
parihoang@gmail.com or visit the UfU website: en.ufu.de and MISR
website: www.misr.com.vn for more information.

Khóa học này được hỗ trợ bởi

supports for this summer school.

