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Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2018
Trường Sonadezi đồng hành cùng học sinh THPT
Bùng cháy cùng đội tuyển U23 Việt Nam
Hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên

TẾT CỔ TRUYỀN

TẾT CỔ TRUYỀN

PHONG TỤC CỔ TRUYỀN VÀ NÉT ĐẸP NGÀY TẾT VIỆT NAM
Đối với người dân đất Việt, Tết không chỉ là dịp để quây quần sum họp bên gia đình, mà còn
là thời điểm để bảo tồn bản sắc dân tộc qua việc duy trì những phong tục cổ truyền. Xét về tổng
thể, điểm chung của phong tục ngày Tết chính là được phân làm ba khoảng thời gian: Tất niên,
Giao thừa và Tân niên.
1 – Tiễn ông Công công Táo về trời
Cứ đến ngày 23 tháng Chạp, các gia đình Việt
Nam sẽ dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp để cúng ông
Công, ông Táo. Lễ cúng truyền thống phải có cá
vàng để tiễn ông về trời, mong ông sẽ báo cáo
với Ngọc Hoàng những điều tốt.
2 – Dọn dẹp nhà cửa
Dọn dẹp ngày Tết có ý nghĩa là để chuẩn bị “tiễn
năm cũ, đón năm mới”.
3 – Đi chợ tết
Người xưa đi chợ Tết chủ yếu là để mua lá dong,
mua thịt, mua hành gói bánh chưng. Người Việt
còn có thú chơi hoa và bày mâm ngũ quả ngày
Tết. Mâm ngũ quả thì tùy thuộc vào vùng miền
mà có các loại quả khác nhau. Tất cả đều mang ý
nghĩa: vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, phúc
lộc tràn đầy,
4 – Xin chữ
Khi đi chợ Tết, người ta thường xin chữ về thờ với
mong muốn con cháu được học con chữ mà
thành người.
5 – Thăm mộ tổ tiên
Trước Tết, con cháu trong gia tộc sẽ tranh thủ tề
tựu đông đủ, cùng nhau đi thăm và quét dọn
mồ mã tổ tiên. Mỗi gia đình đều đem theo
hương đèn, hoa quả để cúng, mời vong linh tổ
tiên về ăn Tết với con cháu, cùng nhau ôn lại
những kỉ niệm của năm cũ, ước mong những
điều tốt lành cho năm mới sắp đến.
6 – Gói bánh chưng, bánh tét
Bánh chưng là một phong tục có từ nền văn
minh lúa nếp đời vua Hùng Vương thứ 18. Ngày
nay, vào tầm 28 – 29 Tết, các gia đình Việt Nam
thường tụ tập gói bánh chưng, bánh tét để làm
quà biếu Tết hoặc để ăn tết trong gia đình.
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7 – Cúng giao thừa
Cúng giao thừa thường phải làm hai lễ, một lễ
cúng trong nhà và một lễ cúng ngoài trời. Sở dĩ
người Việt Nam làm lễ cúng giao thừa vì niềm tin
rằng: Một năm bắt đầu, ắt phải có kết thúc. Ý
nghĩa của buổi lễ cũng là: bỏ hết đi những ân
oán năm cũ, nghinh đón năm mới đến với tài lộc
và những điều tốt đẹp.
8 – Hái lộc
Sau khi cúng giao thừa, người dân Việt Nam sẽ
chọn giờ tốt để xuất hành và đi hái lộc, với mong
ước một năm mới luôn may mắn và viên mãn,
rước lộc về nhà. (tiếp theo trang 2)
9 – Mừng tuổi
Ngày Tết, người Việt Nam có phong tục lì xì cho
trẻ em với mong ước các em vui vẻ, hạnh phúc
và chăm ngoan học giỏi.
10 – Đi lễ chùa đầu năm
Đi lễ chùa đầu năm không đơn giản để ước
nguyện mà đó còn là thời gian để mọi người tìm
về với chốn tâm linh sau những ngày tháng vất
vả mưu sinh, mong tìm được sự bình an, gạt bỏ
đi những muộn phiền, lo âu của năm cũ.
11 – Xông đất
Người Việt quan niệm rằng, người xông đất sẽ
quyết định cả một năm vui vẻ, phát đạt hay
không may mắn của mình. Vì thế, họ thường
mời những người có vận may, có tuổi hợp với
chủ nhà đến xông đất.
12 – Chúc Tết
Có thể nói, chúc tết là nét văn hóa vô cùng độc
đáo và không thể thiếu trong ngày Tết. Khi đi
chúc tết, ai nấy đều mặc đồ đẹp, thường là chọn
màu đỏ mang ý nghĩa may mắn và mang theo
quà cáp để mừng cho gia chủ.

QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ
LỄ KHAI GIẢNG KHÓA HỌC VẬN HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN

Tiếp theo Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết vào tháng 5/2017 giữa Trường Cao đẳng Công
nghệ và Quản trị Sonadezi và Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, ngày 16/01/2018, Trường Cao đẳng
Công nghệ và Quản trị Sonadezi và Công ty Cổ phần Điện Gia Lai đã ký kết hợp tác đào tạo và
khai giảng khóa Vận hành nhà máy điện đầu tiên tại Gia Lai.
Tham gia khóa học, học viên được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn và trải
nghiệm thực tế để đáp ứng nhu cầu cho việc vận hành nhà máy điện vốn là một trong những
ngành nghề mang tính chất đặc thù, đồng thời đây là một trong những ngành được Tập đoàn
TTC đầu tư phát triển.
Bên cạnh được đào tạo kỹ năng nghề, học viên còn được trang bị những kỹ năng cần thiết
đáp ứng cho nhu cầu công việc trong những doanh nghiệp chuyên nghiệp, năng động và hiện
đại.
Tiếp theo hoạt động này, Nhà trường tiếp tục triển khai ký kết hợp tác đào tạo và khai giảng
các khóa học cung cấp lực lượng lao động ưu tú cho các ngành du lịch, mía đường, bất động
sản… của Tập đoàn TTC.
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QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG SINH VIÊN SONADEZI
Ngày 29/01/2018 công ty TNHH Global Dyeing vừa trao 07 suất học bổng cho sinh viên có
kết quả học tập tốt năm học 2016 – 2017.
Công ty TNHH Global Dyeing KCN Long Thành, là Công ty 100% vốn đầu tư của Tập đoàn
Hansoll Textile (Hàn Quốc), Công ty chuyên sản xuất vải thành phẩm chủ yếu cho xuất khẩu.
Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty còn tham gia vào các hoạt động xã hội khác tại
Việt Nam như an sinh xã hội và phát triển giáo dục.
Ông Lee Hyo Sub, đại diện Công ty TNHH Global Dyeing tại tỉnh Đồng Nai đã trao 07 xuất
học bổng, mỗi suất trị giá 5.700.000đ cho các em có thành tích cao trong học tập tại Trường.

Đại diện Ban giám hiệu nhà trường Ông Võ Thành Nghi Vũ – Phó Hiệu trưởng cũng gửi lời
cảm ơn đến Công ty TNHH Global Dyeing đã quan tâm, hỗ trợ cho Trường và cũng rất hy vọng
trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của công ty. Qua đây Ông cũng chúc công
ty TNHH Global Dyeing ngày càng phát triển và thành công.
Bạn Phạm Thị Thanh Diễm lớp K11MM2
với điểm tích luỹ là 8.35 chia sẻ: “Đây là
món quà vô cùng lớn và ý nghĩa đối với
em và gia đình, em xin cảm ơn BGH Nhà
trường, Công ty Global Dyeing đã giúp
đỡ em có được xuất học bổng này.
Cũng qua đây em xin chúc Quý Công ty
ngày càng lớn mạnh”.
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TUYẾN SINH

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TUYỂN SINH - HƯỚNG NGHIỆP NĂM 2018
Chiều nay 20/1, Chương trình tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2018 của báo Tuổi Trẻ
chính thức khởi động với buổi tư vấn tại Trường THPT Long Khánh, Đồng Nai.
Buổi tư vấn diễn ra lúc 13h ngày 20/1 tại Trường THPT Long Khánh.

Chương trình cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp năm 2018 và giới thiệu ngành nghề
đào tạo của nhiều Trường CĐ-ĐH do Báo Tuổi Trẻ mời để cho các em học sinh có cái nhìn toàn
thể về các ngành nghề cũng như tham khảo về chính sách tuyển sinh của các trường.
Tham gia các buổi tư vấn có đại diện Bộ GD-ĐT, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao
động Thương binh và Xã hội, nhiều chuyên gia đến từ các trường CĐ, ĐH ở TP.HCM và các trường
trong tỉnh Đồng Nai, trong đó có Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi.
Đến với buổi tư vấn, học sinh được cung cấp thông tin mới nhất về kỳ thi THPT quốc gia và tuyển
sinh ĐH, CĐ năm 2018. Đồng thời được hướng dẫn cách thức chọn ngành, chọn trường và định
hướng nghề nghiệp.
Tại gian hàng của Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi được trang trí theo phong
cách truyền thống hướng đến ngày tết cổ truyền của Việt Nam, các bạn học sinh được nhận
những món quà từ Nhà trường đó là cuốn sổ tay xinh xắn, móc khóa, phiếu thông tin về trường,
được chụp hình với chú gấu dễ thương. Đặc biệt tại bàn tư vấn Sonadezi có mời chuyên gia xem
sinh trắc vân tay. Các bạn học sinh rất hào hứng, mong muốn được chuyên gia xem và có những
lời khuyên hợp lý để chọn ngành nghề phù hợp với năng lực của chính các em, giúp các bạn học
sinh có định hướng nghề nghiệp đúng đắn nhất.
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TUYỂN SINH

TRƯỜNG SONADEZI ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC SINH THPT
Ngày 27/01/2018 Trường Cao đẳng công nghệ và Quản trị Sonadezi kết hợp với công ty
TNHH Fujitsu tổ chức cho các em học sinh tại 02 trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh và trường THPT
Lê Quý Đôn – Biên Hoà tham quan trực tiếp nhà máy để có định hướng nghề nghiệp của mình
trong tương lai.
Công ty Fujitsu là công ty công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) hàng đầu của Nhật
Bản chuyên cung cấp các loại sản phẩm, dịch vụ và giải pháp về công nghệ. Hiện Fujitsu có
khoảng 162.000 nhân viên hỗ trợ khách hàng tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Triết lý của công
ty tạo dựng tương lai xã hội từ kinh nghiệm của mình cùng sức mạnh công nghệ thông tin và
truyền thông.
Tại đây các bạn học sinh được giới thiệu sơ lược về công ty các bộ phận, triết lý của công
ty Nhật. Các em được tham quan, trao đổi trực tiếp với các Cán bộ - Nhân viên của Công ty, từ đó
các em có những lựa chọn về công việc mà mình sẽ làm trong tương lai.
Các em học sinh THPT tham gia đặt các câu hỏi cho doanh nghiệp như: “Hiện nay doanh
nghiệp tuyển dụng dựa vào các tiêu chí gì” hay “Học gì để có thể làm việc tại các công ty Nhật”…
Rất nhiều câu hỏi của các em được đặt ra và được sự giải đáp trực tiếp từ các Cán bộ - Nhân viên
đang trực tiếp làm việc tại Doanh nghiệp.
Sau hoạt động tham quan và giải đáp thắc mắc của các em học sinh, Quý công ty tổ chức
chụp hình lưu niệm với các em:

Các em học sinh chọn ngành Tiếng Nhật tại trường Lê Quý Đôn – Biên Hoà
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Các em học sinh chọn ngành Tiếng Nhật tại trường Nguyễn Hữu Cảnh

SỰ KIỆN

BÙNG CHÁY CÙNG ĐỘI TUYỂN U23 VIỆT NAM
Hạnh phúc vui mừng vỡ òa khi đội
tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng
lịch sử trước đội tuyển U23 Qatar trong
trận bán kết AFC U23 CHAMPIONSHIP
CHINA 2018. Với không khí phấn khởi
khắp cả nước tất cả chung lòng cổ vũ cho
đội tuyển U23 Việt Nam.
Thực hiện chỉ đạo của ban giám hiệu, sáng ngày 25/01/2018 Phòng tuyển sinh đã lên kế
hoạch chuẩn bị một màn hình LED 500 inch, cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng, ghế ngồi tại hội
trường Sonadezi, có sức chứa lên đến 800 đến 1000 chỗ ngồi.
Với sự kiện đặc biệt này, nhằm phục vụ cho CB, GV, NV, sinh viên của Trường Sonadezi, và
những anh chị em công nhân, quản lý khu công nghiệp ở gần trường, và những người hâm mộ
bóng đá gần xa.
Bên cạnh đó, Trường Sonadezi còn tặng thêm cho người hâm mộ bóng đá ở Biên Hòa 3000
sticker dán mặt, và được công ty Wake Up 247 tài trợ thêm 3000 chai nước tăng lực để đồng hành
cùng người hâm mộ trong suốt trận đấu.

Các cầu thủ U23 chúng ta được thi đấu trong thời tiết tuyết phủ trắng sân, nhiệt độ có lúc
dưới âm 3 độ C.
Còn không khí trong hội trường tại Sonadezi thì càng ngày càng nóng vì lượng cổ động viên đến
rất đông, họ chuẩn bị sẵn áo, cờ đỏ sao vàng, kèn, trống, băng đô.
Các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu rất quyết liệt, nhiệt tình, cố gắng không mệt mỏi vì màu
cờ sắc áo. Thi đấu nỗ lực suốt 120 phút trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, dù để thua
ở những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, U23 Việt Nam vẫn là nhà vô địch trong lòng người
hâm mộ cả nước.
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CÔNG TÁC ĐOÀN HỘI

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
HỌC SINH, SINH VIÊN
Thiết thực tổ chức hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội
sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2018), ngày 07/01/2018, tại trường Cao đẳng Công nghệ
và Quản trị Sonadez, Ban thường vụ Thành Đoàn phối hợp cùng Ủy ban Hội thành phố đã tổ
chức chương trình Ngày hội Học sinh Sinh viên thành phố Biên Hoà với nhiều hoạt động bổ ích
và ý nghĩa.

Tại ngày hội các bạn học sinh, sinh viên đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: Gian hàng
ẩm thực, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm lưu niệm do sinh viên tự làm, tham gia trò chơi dân
gian, liên hoan các nhóm nhạc Ascoutic; hội thi thiết kế biểu trưng, chương trình khi tôi 18; Tư vấn
hướng nghiệp với chủ đề “Phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp
trong thanh niên học sinh” và đặc biệt là phần thi nhảy dân vũ đặc sắc của 17 đội tham gia.
Thông qua các hoạt động của ngày hội nhằm giúp các bạn học sinh, sinh viên hiểu thêm về
nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các bạn học
sinh, sinh viên trong toàn thành phố.
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THÔNG TIN TUYỂN SINH 2018
Giá trị đào tạo cốt lõi
Khung năng lực
Quốc Tế
A ttitude S kills K nowledge

4 trụ cột triết lý
giáo dục Unesco

Mã trường: CDD4804
CÁC KHOA - NGÀNH ĐÀO TẠO
KHOA CÔNG NGHỆ MAY - GIÀY
CÔNG NGHỆ MAY
Mã ngành: 6540204
CÔNG NGHỆ DA GIÀY
Mã ngành: 6540210
KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
TIN HỌC ỨNG DỤNG
Mã ngành: 6480205
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Mã ngành: 6510103
KHOA QUẢN TRỊ

TIẾNG TRUNG QUỐC (Thương mại)
Mã ngành: 6220209
TIẾNG ANH (Thương mại)
Mã ngành: 6220206
TIẾNG NHẬT (Thương mại)
Mã ngành: 6220204

QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã ngành: 6340404
KẾ TOÁN
Mã ngành: 6340301
QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
Mã ngành: 6810201

Cơ hội việc làm từ TTC Group
TCT Sonadezi, Công ty vốn FDI

Học trực tiếp
từ chuyên gia

Tiếng Anh
chuẩn B1 Châu Âu

Vì cộng đồng, thắp sáng ước mơ
Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi
Thành viên hệ thống giáo dục TTC
Số 1, đường 6A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251 3994 011
Fax: 0251 3994 010
www.sonadezi.edu.vn

Hotline

0941 122 822
tuyensinh2018.sonadezi.edu.vn

