Thứ Ba, ngày 31/07/2018
Kính gửi Quý Phụ huynh và Người Giám hộ,
Xin chào mừng tất cả các em học sinh và Quý Phụ huynh của gia đình CIS! Thứ Tư, 08/08/2018 sẽ là ngày đầu tiên
đến trường đối với tất cả các em học sinh từ khối Mầm non đến khối 12.
Vào năm học này, chúng tôi cũng rất vinh dự được chào đón Thầy Ashwin Parvatam, đảm nhiệm vị trí Phó Hiệu trưởng
Khối Tiểu học và xin cùng chúng tôi chúc mừng cô Joanne Valere, đảm nhiệm vị trí mới là Hiệu Trưởng Khối Tiểu học.
Sau đây là một số thông tin cho năm học mới 2018-2019
Giao thông và đưa đón tại trường
- Đối với các gia đình đăng ký dịch vụ đưa đón của nhà trường, lịch đưa đón học sinh sẽ được thông báo qua điện
thoại hoặc email vào 02 (hai) ngày trước ngày nhập học.
- Đối với gia đình tự đưa đón học sinh và các em học sinh đi xe đạp hoặc các phương tiện tương tự, Nhà trường xin
nhắc rằng toàn bộ học sinh CIS phải mang nón bảo hiểm khi điều khiển phương tiện giao thông. Bắt đầu từ thứ
Tư, học sinh Trường Song ngữ Quốc tế Canada (BCIS) cũng sẽ bắt đầu năm học mới; vì thế, các con đường trong
khu vực của nhà trường sẽ có rất nhiều phương tiện ra vào, Quý phụ huynh vui lòng di chuyển theo hướng dẫn
của nhân viên bảo vệ và điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn cho học sinh.
- Chiều Thứ Ba, 07/08/2018, Nhà trường sẽ đăng tải danh sách lớp lên website của trường: http://www.cis.edu.vn
Vào ngày đầu tiên đến trường, lớp học sẽ được mở cửa vào lúc 8:20
1. Đối với học sinh khối Mầm non CIS, giáo viên Canada và giáo viên Việt Nam sẽ chờ đón các em tại lớp học.
2. Danh sách học sinh từ khối 1 đến khối 8 cũng sẽ được dán trên các bảng thông tin ở sảnh chính của trường:
- Học sinh khối 1-5 sẽ tập trung theo lớp cùng giáo viên chủ nhiệm tại sảnh chính tầng trệt.
- Học sinh khối 6-8 sẽ tập trung theo lớp cùng giáo viên chủ nhiệm tại sảnh lầu 2, trước hội trường Terry Fox
3. Học sinh Trung học khối 9 - 12 CIS sẽ tập trung tại hội trường Niagara tại trung tâm văn hóa - thể thao Lá
phong MLC lúc 8:20. Danh sách lớp học tiết 1 của các em sẽ được dán ở bảng thông tin trước hội trường.
Học sinh nên mang gì đến trường vào ngày đầu tiên:
1. Dụng cụ học tập thiết yếu: viết, bút chì, hộp bút có bảng tên, túi/ba lô có bảng tên…
2. Bình nước có bảng tên
*Lưu ý: Học sinh sẽ nhận vở ghi chú và sách giáo khoa sẽ được mượn từ thư viện trường theo lịch của giáo viên chủ
nhiệm
3. Trong trường hợp quý phụ huynh không đăng ký suất ăn tại trường cho học sinh, xin vui lòng chuẩn bị trước
phần ăn cho các con.
4. Nhà trường không khuyến khích các em học sinh từ khối mầm non đến khối 3 mang theo các thiết bị điện tử
đến trường.
Nhận đồng phục
Từ thứ Hai, ngày 30/07/2018 đến thứ Ba, ngày 31/07/2018: nhà Trường sẽ không phát đồng phục vào những ngày này.
Lịch phát đồng phục sẽ bắt đầu vào những ngày sau đây, xin Quý Phụ huynh vui lòng lưu ý:
- Thứ Tư, ngày 01/08/2018 đến thứ Sáu, ngày 03/08/2018: từ 14:30 đến 16:30
- Thứ Tư, ngày 08/08/2018 từ 14:30 đến 16:30

Dưới đây là thông tin liên lạc khi cần thiết:
● Dịch vụ xe đưa đón: schoolbus@cis.edu.vn - Số điện thoại: (028) 54 123 444 (số nhánh: 1150)
● Dịch vụ ăn uống: schoolmeal@cis.edu.vn - Số điện thoại: (028) 54 145 678 - hotline: 0902 388 790
● Kế toán tài chính: huong.dinh@cis.edu.vn - Số điện thoại: (028) 54 123 444 (số nhánh: 1102)
● Phòng học vụ - Khối Tiểu học: elementary@admin.cis.edu.vn - Số điện thoại: (028) 54 123 444 (số nhánh: 1157)
● Phòng học vụ - Khối Trung học: secondary@admin.cis.edu.vn - Số điện thoại: (028) 54 123 444 (số nhánh: 1163)
Thay mặt ban giám hiệu trường Quốc tế Canada, Cô Joanne Valere - Hiệu trưởng Tiểu học, Thầy Ashwin Parvatam Hiệu phó Tiểu học, Thầy Andrew Lin - Hiệu phó Trung học, “Chúc mừng năm học mới!”
Chúng tôi mong chờ được gặp quý phụ huynh và các em học sinh.
Tiến sỹ Sheryl Freeman
Ngày thông tin Chương trình học CIS sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, 18/08/2018
Chương trình diễn ra từ 8:30 - 12:00.
Rất hân hạnh được tiếp đón Quý phụ huynh và các em học sinh.
Đây chính là cơ hội tuyệt vời để Quý vị gặp gỡ và trao đổi với giáo viên về các yêu cầu của lớp học.

