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Xin chào mừng bạn đến với website VNancy.net.
VNancy.net là website chính thức của Hội Sinh viên Việt Nam tại Nancy, nước cộng hòa Pháp.
VNancy.net đồng thời còn là diễn đàn chung của các sinh viên Việt Nam đã, đang và sẽ học
tập, sinh sống tại thành phố Nancy. Đây là diễn đàn phi chính trị, phi tôn giáo. Việc tham gia
diễn đàn là hoàn toàn tự nguyện. Diễn đàn được lập ra với các mục đích tập hợp, đoàn kết các
sinh viên nói riêng và những người Việt Nam nói chung đang học tập và làm việc ở Nancy nhằm
giao lưu, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập và cuộc sống giữa các thành viên;
đồng thời diễn đàn còn là một sân chơi giải trí cho các thành viên.
Nancy là một thành phố nằm ở vùng Lorraine, phía đông nước Pháp. Nancy là một trong nhiều
vùng đại học của nước Pháp (Pôle Universitaire) với nhiều trường đại học, trường công nghệ và
viện nghiên cứu. Tuy nhiên cộng đồng sinh viên người Việt hiện đang học tập và sinh sống ở
Nancy không nhiều, ước khoảng vài chục người. Cộng đồng được một số anh chị em sinh viên
Việt Nam hay gọi đùa là "bản" Nancy, và họ là các bản viên. Tên bản viết tắt là VNancy - Việt
Nancy.
Bất kể bạn là ai, bạn đã, đang, và sẽ, hoặc không bao giờ tới sinh sống và học tập tại Nancy,
bạn đều có thể đăng kí và tham gia diễn đàn, miễn là bạn chấp nhận nội quy diễn đàn và tôn
trọng một quy tắc đơn giản: lịch sự với các thành viên khác.
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