Thứ Năm, ngày 02 tháng 08 năm 2018
Kính gửi Quý phụ huynh và Người giám hộ,
Chúng tôi rất vinh dự được quý vị lựa chọn hệ song ngữ BCIS của hệ thống trường quốc tế Canada là nơi tiếp nối
hành trình học tập của con em mình! Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các gia đình có con em hiện là học sinh của BCIS.
Xin hân hoan chào đón những thành viên mới của trường BCIS! Chúng tôi mong đợi được hợp tác với để mang lại cho
các em học sinh một nền giáo dục xuất sắc trong một môi trường yêu thương và nuôi dưỡng.
Năm nay, nhà trường chào đón các giáo viên Việt Nam và Canada mới và hơn 400 học sinh mới, tất cả đều vui mừng
được là thành viên của cộng đồng nhà trường của chúng tôi.
Chúng tôi mong đợi một năm học thú vị với những trải nghiệm và cơ hội học tập đầy thử thách và thú vị cho tất cả
mọi người.
Chào mừng tất cả các thành viên!
Năm học 2018-2019 bắt đầu cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 vào Thứ Tư, ngày 08 tháng 08 năm 2018.
Phương tiện vận chuyển và đến trường:
●

●

Đối với học sinh sử dụng xe buýt của trường,bộ phận điều hành xe đưa đón sẽ gửi thông báo về giờ đưa đón đến
Quý phụ huynh qua email hoặc tin nhắn điện thoại 2 ngày trước ngày học đầu tiên của các em để Quý phụ huynh
chuẩn bị.
Đối với các gia đình tự đưa đón học sinh và các em học sinh lớn đi xe đạp hoặc các phương tiện tương tự, nhà
trường xin nhắc rằng tất cả học sinh CISS phải mang nón bảo hiểm khi điều khiển phương tiện giao thông. Bởi vì
Thứ Tư cũng là ngày đầu tiên đi học của trường CIS, chúng tôi biết các con đường lân cận sẽ đông đúc. Vui lòng
chú ý cẩn thận đến nhân viên bảo vệ khi họ điều phối lưu lượng tham gia giao thông.

Ngày đầu tiên của năm học: Các phòng học của Khối Trung học mở cửa lúc 8:00 giờ
● Danh sách lớp học sẽ được đăng tải trên trang web của trường, http://www.cis.edu.vn vào Thứ Ba, ngày
07/08/2018
● Học sinh Khối 6-8 sẽ gặp giáo viên chủ nhiệm ở tầng ba (3), các danh sách lớp sẽ được dán ở bảng thông báo.
● Học sinh Khối 9-12 sẽ gặp giáo viên chủ nhiệm ở tầng bốn (4), các danh sách lớp sẽ được dán ở bảng thông báo.
● Nhà trường rất mong các em học sinh hãy chuẩn bị thật tốt cho năm học mới, các em hãy đến trường với một tâm
thế thật tích cực, thói quen học tập thật tốt; đừng quên mang theo các văn phòng phẩm thiết yếu bao gồm bút mực,
bút chì, hộp bút và balô với thẻ tên.
● Nhà trường khuyến khích các em mang theo bình nước cá nhân.
● Học sinh Khối 6-12 được khuyến khích mang thiết bị công nghệ của mình đến trường.
● Học sinh không được pháp mang dép Crocs (dép Cá sấu) hoặc dép xỏ ngón vì có thể gây ra những rủi ro về an
toàn trong môn Thể dục. Học sinh được khuyến khích mang giày thể thao đến trường.
● Nếu quý vị không đăng ký ăn tại trường, xin vui lòng chuẩn bị bữa ăn trưa và/ hoặc ăn nhẹ cho các em.
Dưới đây là thông tin liên lạc khi cần thiết:







Dịch vụ xe đưa đón: schoolbus@cis.edu.vn - Phone: (028) 54.123.444 (số nhánh: 1150)
Dịch vụ ăn uống: schoolmeal@cis.edu.vn - Phone: (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!
Cô Bonnie Thibodeau

Thầy Sỹ Nguyễn

Hiệu trưởng, khối Trung học BCIS

Hiệu phó, khối Trung học BCIS

Sự kiện Gặp gỡ Giáo viên của BCIS sẽ diễn ra vào lúc 8:30 - 12: 00, Thứ Bảy, 25/08/2018.
Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để quý vị gặp gỡ các giáo viên của con em mình và để tìm hiểu về các kỳ vọng trong lớp.

