THƯ NGỎ
Chào mừng các bạn đã đến với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội!
Được thành lập từ năm 1987, trải qua 35 năm xây dựng và phát triển với những nỗ lực
không mệt mỏi của các thế hệ Thầy và Trò nhà trường, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội
là địa chỉ đào tạo tin cậy hàng đầu trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã
hội với công nghệ đào tạo tiên tiến.
Với sứ mệnh của một trường Cao đẳng Cộng đồng, chúng tôi đóng góp vào sự phát
triển, thịnh vượng của cộng đồng bằng việc đào tạo nguồn nhân lực có tri thức, kỹ năng nghề
nghiệp, có đạo đức, trách nhiệm, có khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi của cách mạng
khoa học - công nghệ.
Chúng tôi luôn tự hào rằng, sự phát triển kỳ diệu của đất nước ta trong thời kỳ đổi mới,
có phần đóng góp nhỏ bé của Thầy và Trò nhà trường. Trong 35 năm qua, chúng tôi đã cung
cấp hàng vạn công nhân kỹ thuật, kỹ thuật viên trung cấp, cử nhân, kỹ sư cao đẳng ở các lĩnh
vực kinh tế, dịch vụ, công nghệ kỹ thuật, ngôn ngữ. Nhiều người trong số họ trở thành thợ
bậc cao, doanh nhân thành đạt, nhà quản lý giỏi, giữ chức vụ trọng yếu trong cơ quan nhà
nước và doanh nghiệp. Dù ở bất cứ đâu, vị trí công tác nào, họ luôn mang trong mình “Tinh
thần Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội”: Tri thức - Trách nhiệm - Tôn trọng - Trung thực Thương yêu.
Môi trường học tập trẻ trung, năng động, hiện đại, vị trí địa lý thuận lợi, các chương
trình đào tạo linh hoạt luôn được cập nhật đáp ứng nhu cầu của xã hội, đội ngũ nhà giáo tận
tâm, tận tình, giỏi chuyên môn, vững tay nghề, năng động, sáng tạo, trường Cao đẳng Cộng
đồng Hà Nội là địa chỉ tin cậy, là sự lựa chọn của các bậc phụ huynh và học sinh trong suốt
quá trình phát triển của nhà trường; là đối tác tin cậy đối với doanh nghiệp trong việc hợp tác
đào tạo, chuyển giao công nghệ, giải quyết việc làm cho người học.
Để có được những thành công như ngày hôm nay, chúng tôi cảm ơn sự quan tâm và
ủng hộ có hiệu quả của các Bộ, Ngành, UBND Thành phố Hà Nội, doanh nghiệp và đối tác,
đặc biệt là sự tin tưởng của các bậc phụ huynh và học sinh trong suốt thời gian qua.
Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội luôn chào đón các bạn!
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