Ngày 04/08/2018
Kính gửi Gia đình của các em học sinh Việt Nam Khối 12,
Để đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam, theo chỉ đạo của Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM
về việc giảng dạy các bộ môn tiếng Việt cho học sinh Việt Nam theo học chương trình quốc tế, đồng thời cũng theo
chủ trương chung của trường, chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi đối với công tác giảng dạy Chương trình tiếng
Việt của Khối 12 trong năm học 2018-2019. Chúng tôi tin tưởng rằng những thay đổi này sẽ giúp củng cố cam kết
về thông điệp của nhà trường: “Nâng cánh trí tuệ, Giữ gìn bản sắc” nhằm mang những giá trị truyền thống đến
gần hơn với học sinh người Việt Nam, đồng thời giúp các em thêm trân quý và tự hào về bản sắc dân tộc.
Dưới đây là chi tiết các quy định về điều chỉnh chương trình dành cho tất cả các học sinh là công dân Việt
Nam:
●
●

Từ Khối 1 đến Khối 3: học sinh học các môn tiếng Việt, Đạo đức và Khoa học-Xã hội.
Từ Khối 4 đến Khối 12: Học sinh học các môn tiếng Việt, Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lý.

Bắt đầu từ năm học 2018 - 2019, các học sinh là công dân Việt Nam học tập tại hệ quốc tế, Trường quốc tế
Canada Việt Nam (CIS) từ Lớp 10 đến Lớp 12 sẽ nhận thêm một Báo cáo học tập với thang điểm đánh giá riêng
cho từng môn trong tổng số bốn môn học nêu trên.
Cũng theo yêu cầu trên, đối với tất cả học sinh Việt Nam Khối 12, các em bắt buộc phải tham gia
Chương trình tiếng Việt, bao gồm các học sinh đang học tín chỉ môn tiếng Việt của chương trình IB. Thời
gian học tiếng Việt vào sáng thứ Bảy sẽ bắt đầu từ 8:30 đến 12:15. Lịch học vào các ngày thứ Bảy được công bố
dưới đây:

Học phí nguyên năm cho chương trình Việt Nam sáng thứ Bảy là: 19.300.000 đồng. Quý phụ huynh có thể
đăng kí tại phòng học vụ D103 hoặc email: secondary@admin.cis.edu.vn và thanh toán học phí tại phòng Kế toán
– D108.
Quý Phụ huynh vui lòng lưu ý lịch học để sắp xếp đưa đón các em ở trường vì Nhà trường không thể cung
cấp dịch vụ đưa đón vào các buổi học sáng thứ Bảy.
Nếu Quý phụ huynh và các em học sinh có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi qua email
Sheryl.Freeman@admin.cis.edu.vn
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