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V/v Tân Sinh viên khóa 2021 sinh hoạt trực tuyến đầu khóa
và học trực tuyến trong Học kỳ 1 năm học 2021-2022
Trường Đại học Hoa Sen hân hoan chào đón các Tân Sinh viên khóa 2021. Mến chúc các
Tân Sinh viên học tập tốt và có những trải nghiệm thú vị trong môi trường học thuật định hướng
quốc tế sôi động tại trường.
Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống
dịch COVID-19 và đang từng bước trở về cuộc sống bình thường. Vì vậy tại trường Đại học
Hoa Sen, các hoạt động đầu khóa học và bắt đầu Học kỳ 1 năm học 2021-2022 của Tân sinh
viên khóa 2021 được thực hiện trực tuyến như sau:
1/ Các việc Tân Sinh viên lưu ý thực hiện trong tuần lễ từ 27/9/2021 – 03/10/2021
- Truy cập: https://tinyurl.com/APPHSU, tải App Sinh viên Hoa Sen;
- Truy cập: https://htttsv.hoasen.edu.vn, xem thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 20212022;
- Truy cập: https://mlearning.hoasen.edu.vn/, mục My course, xem lớp học trực tuyến;
- Truy cập: https://httttsv.hoasen.edu.vn, mục Thông báo, xem “Cẩm nang học
mLearning online”, “Nội quy lớp học trực tuyến”.
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3/ Mọi thông tin cần hỗ trợ, Tân Sinh viên liên hệ qua các email như sau:
-

Về tài khoản và gặp trở ngại khi truy cập hệ thống: itsupport@hoasen.edu.vn
Về lớp học trực tuyến: dt.gv@hoasen.edu.vn
Về các yêu cầu học vụ: htsv@hoasen.edu.vn
Để gặp trực tiếp nhân viên Phòng Đào tạo đại học, Tân sinh viên có th ể truy cập
đường link: https://tinyurl.com/dtdh-hsu

Các hoạt động dạy và học trực tuyến Học kỳ 1 năm học 2021-2022 được thực hiện cho
đến khi có thông báo mới./.
Nơi nhận:
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