Subject: Uniform measuring day – Monday 9th July / Lịch đo đồng phục cho các em học sinh
Dear Parents and Guardians,
We hope that you are enjoying the summer with your family.
A brand-new school year is just around the corner. As a part of the preparation, there will be a
uniform measuring day for oversized uniform taking place on Monday, 9th July from 10:00 AM
– 12:00 PM at room D110, CIS campus. This session is set for our current students, please note
the date to have uniform measured for your child in time.
In order to have the best support to you, please confirm your attendance via this email:
elementary@admin.cis.edu.vn or call us directly at (54) 123 444 - extension: 1157.
Should you have any questions, please contact our Academic Services Office for further
information.
Best regards,
CISS Academic Services Office
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kính gửi Quý phụ huynh và Người giám hộ,
Nhà trường hy vọng gia đình của Quý phụ huynh đang tận hưởng những ngày hè rất vui vẻ cùng
gia đình.
Năm học mới đã gần gõ cửa. Để chuẩn bị cho năm học mới, Nhà trường sẽ tiến hành đo may
đồng phục cho các em học sinh vào Thứ Hai, ngày 09/07/2018 từ 10:00 – 12:00 trưa, tại
phòng D110, h ọc xá CIS. Quý phụ huynh vui lòng sắp xếp thời gian đưa con em đến đo may
đồng phục theo đúng thời gian quy định.
Quý phụ huynh vui lòng xác nhận tham dự bằng cách gửi email phản hồi đến địa chỉ:
elementary@admin.cis.edu.vn hoặc gọi điện trực tiếp đến văn phòng theo số điện thoại (54) 123
444 - máy nhánh: 1157.
Nếu Quý phụ huynh có bất kì thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ Văn phòng Học vụ để được giải
đáp.
Trân trọng,
Phòng học vụ CISS

