Thứ tư, ngày 01/08/2018
Kính gửi Quý phụ huynh và Người giám hộ,
Xin chào mừng tất cả các em học sinh và quý phụ huynh mới gia nhập đại gia đình BCIS! Chúng tôi rất
tự hào được quý vị lựa chọn và mong đợi được hợp tác chặt chẽ với gia đình trong suốt năm học.
Năm học mới sẽ bắt đầu từ ngày thứ Tư 08/08/2018.
Tất cả học sinh có mặt tại Sảnh chính của BCIS (Lầu 2) lúc 8 giờ sáng để gặp gỡ Giáo viên chủ nhiệm.
Dưới đây là một số thông tin cần thiết từ phía nhà trường.
Nếu học sinh sử dụng xe bus của trường, bộ phận điều hành dịch vụ bus đã gửi thông báo cho phụ huynh
qua email. 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 CISS phải mang nón bảo hiểm khi điều khiển phương tiện
giao thông. Ngày học đầu tiên tại CISS (thứ Tư 08/08/2018) có thể giao thông sẽ khá đông, vì thế quý
phụ huynh và các em học sinh vui lòng chú ý đi theo sự chỉ dẫn của các nhân viên điều phối giao thông
của Trường.
●
●

Danh sách lớp sẽ được đăng tải trên trang web Trường: http://www.cis.edu.vn vào thứ Ba
07/08/2018.
Để chuẩn bị cho các hoạt động ở trường, giáo viên chủ nhiệm xin gợi ý một số đồ dùng cần thiết
mà các em cần mang đến trường để phục vụ cho việc học tập và sinh hoạt tại trường:
○

1. Dụng cụ học tập thiết yếu (có gắn nhãn tên): viết, bút chì, hộp bút, bảng con, bút lông,
màu tô (màu sáp, màu nước), kéo, giấy màu thủ công, hồ khô, bìa nút (3 cái), túi/ba lô ...
○ 2. Mền gối mỏng nhẹ (đối với lớp 1), bàn chải, kem đánh răng, ly nhựa, bình nước có
nhãn tên
● Vui lòng mang vào lớp cho giáo viên chủ nhiệm bộ sách giáo khoa mà nhà trường đã phát.
● Nhà trường không khuyến khích các em học sinh từ khối 1 đến khối 5 mang theo các thiết bị điện tử
đến trường. Để đảm bảo an toàn, phụ huynh vui lòng nhắc học sinh mang giày khi đến trường ( giày thể
thao khi lớp có tiết thể dục), không mang dép xỏ ngón, dép crocs.
● 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.
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) 5414 5678 - Di động: 0902 388 790
● Kế toán tài chính: Cô Đăng - dang.nguyen@cis.edu.vn - Phone: (028) 54.123.444 (số nhánh: 4108)
● Phòng học vụ - Tiểu học: academic.elementary@teacher.bcis.edu.vn - Phone: (028) 54 112 112
(số nhánh: 1101)
● Phòng học vụ - Trung học: academic.secondary@teacher.bcis.edu.vn - Phone: (028) 54 112 112
(số nhánh: 2417)
● Phòng Y tế: Cô Tuyết - tuyet.dang@bcis.edu.vn - Phone: (028) 54 112 112 (số nhánh: 2102)
Chúng tôi mong chờ được gặp quý phụ huynh và các em học sinh!
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Buổi họp với Giáo viên BCIS sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy 25/08/2018. Đây sẽ là cơ hội để
Quý Phụ huynh gặp gỡ Giáo viên chủ nhiệm để tìm hiểu về lớp học của các em.

