August 11th, 2018
Dear Parents and Guardians,
The school would like to inform you about our meal policy in the very first days of school year:
To ensure that our students are well served when they come back to school, CISS School Meal Service
has been providing lunch for all students for the first three days of the new school year from
Wednesday, August 8th, 2018 to Friday, August 10th, 2018 (understanding that some parents haven’t
completed the registration and payment due to some subjective reasons).
Besides, we also extend the due date of school meal registration and payment to Monday Morning,
August 13th, 2018.
Since Tuesday, August 14th, 2018, only registered and fully paid students get lunch at CISS canteen,
we reserve the right not to serve for those haven’t done meal registration procedure because we understand
that you decide not to take meals provided by school.
Should you have any questions about meal fee or would like to register for school meal, please contact our
school meal service management team at schoolmeal@cis.edu.vn or phone number: (028) 5414 5678,
Hotline: 0902 388 790.
Note: For those who already registered and made payment for our school meal service, please disregard
this email.
Thank you and best regards,
Ngày 11 tháng 8 năm 2018
Kính gửi Quý phụ huynh và Người giám hộ,
Nhà trường xin thông báo đến Phụ huynh về chính sách phục vụ suất ăn cho học sinh trong 3 ngày học đầu
tiên của năm học mới:
Hiện nay vẫn có một số học sinh chưa đăng ký sử dụng suất ăn tại trường và nhà trường hiểu rằng có thể
phụ huynh chưa kịp hoàn tất thủ tục đăng ký theo quy định vì những lý do khách quan. Để đảm bảo sức
khỏe cho học sinh trong những ngày đầu của năm học, Nhà trường đã cung cấp suất ăn cho học sinh
toàn trường từ Thứ Tư, 08/08/2018 đến Thứ Sáu, 10/08/2018.
Đồng thời, Nhà trường cũng gia hạn việc đăng ký sử dụng suất ăn và hoàn tất thủ tục đóng phí đến
sáng Thứ hai, 13/08/2018.
Kể từ Thứ Ba, 14/08/2018, Nhà trường sẽ chỉ phục vụ suất ăn cho những học sinh đã đăng kí và thanh
toán tiền ăn đầy đủ, đối với các học sinh khác, nhà trường hiểu rằng phụ huynh đã quyết định tự sắp xếp
bữa trưa và ăn nhẹ cho con, không sử dụng dịch vụ do trường cung cấp.
Nếu Quý phụ huynh có bất kì thắc mắc hoặc có nhu cầu đăng ký ăn, xin vui lòng liên hệ Bộ phận Quản lý ăn
theo địa chỉ email: schoolmeal@cis.edu.vn hoặc số điện thoại: (028) 5414 5678 – Hotline: 0902 388 790.
Ghi chú: Nếu Quý phụ huynh đã đăng kí và thanh toán cho việc sử dụng suất ăn tại trường, xin vui lòng
bỏ qua thư này.
Xin chân thành cảm ơn Quý phụ huynh!

