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Chiều ngày 1-6-2016, tổ công đoàn Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản đã tổ chức sinh
hoạt vui chơi cho các cháu thiếu nhi trong khoa. BSCKII Phạm Hồng Yên - Giám đốc
Trung tâm đã đến thăm và chúc mừng các cháu.

      

  

Lãnh đạo đơn vị rất vui và hoan nghênh tập thể tổ công đoàn Khoa CSSKSS đã tổ chức cho
các cháu đến vui chơi, sinh hoạt, cố vũ khích lệ tinh thần cho các cháu. Đây là một điều hết sức
có ý nghĩa nên tiếp tục duy trì và phát huy.

  

  

  

  

  

Lãnh đạo cũng đã gửi đến các cháu thiếu nhi những lời chúc tốt đẹp, mong muốn các cháu luôn
ngoan, vui khỏe, biết vâng lời ông bà bố mẹ, người lớn tuổi, và luôn ra sức phấn đấu học tập để
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đạt được những thành tích tốt nhất.

  

  

  

Ngoài những phần quà là những phần thưởng dành cho những cháu có thành tích học tập tốt
trong năm học vừa qua.
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Các cháu thiếu nhi rất vui vẻ và hào hứng trong buổi sinh hoạt gặp mặt. Các cháu tự hứa với
bản thân mình phải luôn quyết tâm học tập thật tốt, ngoan hiền để không phụ lòng mong mỏi
của mọi người, đặc biệt là sự thương yêu, quan tâm sâu sắc của lãnh đạo đơn vị.

  

Tác giả bài viết: HanLi
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http://tranquocbao.xyz/index.php/2015-12-01-08-42-55/nhung-chuyen-hay/484-vang-hay-dong

