Ngày 07/09/2018
Kính gửi Quý phụ huynh và Người Giám hộ học sinh,
Nhà trường xin thông báo đến Quý phụ huynh việc thay đổi cổng đưa đón học sinh đang theo học
tại trường CIS như sau:
Bắt đầu từ thứ Hai, 10/09/2018, cổng số 4 của học xá CIS sẽ đóng để phục vụ cho công trình xây
dựng tòa nhà Makerspace mới của hệ thống. Do đó, địa điểm đón và đưa học sinh tại cổng 4 sẽ
được chuyển sang cổng số 1 - học xá CIS. Cụ thể như sau:
 Buổi sáng:
o Phụ huynh đưa đón học sinh bằng xe máy: Quý Phụ huynh vui lòng dừng xe tại
Cổng 1 (hoặc đỗ xe ở Bãi giữ xe Cổng 1).
o Phụ huynh đưa đón học sinh bằng xe hơi: Di chuyển/ đỗ xe như hướng dẫn
thường ngày (không thay đổi)
o Các em học sinh sẽ vào trường bằng cổng 1 và di chuyển qua sảnh chính của học
xá theo lối đi sau dãy phòng Ban giám hiệu.
 Buổi chiều:
o Phụ huynh đưa đón học sinh bằng xe máy: Quý Phụ huynh vui lòng dừng xe tại
Cổng 1 (hoặc đỗ xe ở Bãi giữ xe Cổng 1).
o Phụ huynh đưa đón học sinh bằng xe hơi: Di chuyển/ đỗ xe như hướng dẫn
thường ngày (không thay đổi)
o Các em học sinh sau khi tan học vẫn sẽ tập trung tại khu vực Nhà ăn của CIS trong
thời gian chờ phụ huynh đến đón.
o Quý phụ huynh có thể tham khảo hình dưới đây:

Nhà trường hiểu rằng sự thay đổi này ban đầu sẽ có thể gây nhiều bất tiện cho Quý phụ huynh và
các em học sinh, nhưng chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của Quý vị.
Nếu Quý phụ huynh có bất kì thắc mắc gì về sự thay đổi này, xin vui lòng liên hệ với phòng Học
vụ tại phòng D103 hoặc email đến địa chỉ email: cis.academic@admin.cis.edu.vn để được hỗ trợ
kịp thời.
Trân trọng,
Phòng Học Vụ CIS

September 07, 2018
Dear Parents/Guardian of CIS students,
CIS would like to announce the change of pick-up and drop-off gate for CIS students:
Effective Monday, September 10, 2018, gate number 4 of CIS campus will be closed due to the
construction of the new building for Makerspace. Therefore, students and parents who are using
Gate No. 4 for drop-off and pick-up will start moving to gate 1 - CIS Campus. Details are as follows:
 Morning:
o For motorbikes: Please stop to drop students off at Gate 1 (or park your vehicle at
Parking Lot Gate 1)
o For cars: Please follow usual moving/ parking instruction (No change)
o Students will enter at Gate 1 and move through the pathway behind Principal’s
Office.
 Afternoon:
o For motorbikes: Please stop to drop students off at Gate 1 (or park your vehicle at
Parking Lot Gate 1)
o For cars: Please follow usual moving/ parking instruction (No change)
o Pick-up students will remain waiting in the designated area of the CIS cafeteria.
o Please see the following image for your reference:

We understand that this change will be inconvenient, but we look forward to your cooperation and
support.
Should you have any concerns, please contact the ASO directly at room D103 or email us at:
cis.academic@admin.cis.edu.vn for further support.

Sincerely yours,
Academic Services Office

