September 11th, 2018
Dear CISS Families,
As a new school year begins we are reminded of the importance of education. Here's a way you
can help others. Over the past several years, the Canadian International School System has been
actively involved in a charity organization called Kickstart https://www.facebook.com/kickstartvn/.
Kickstart is an organization that is devoted to facilitating educational opportunities for economically
disadvantaged children in Vietnam.
The CISS Kickstart Scholarship Program currently supports children in Ben Tre, Stieng, Kado and
Chauro regions of Vietnam. Teachers and students from CIS and BCIS have had the great privilege of
visiting these regions and distributing these valuable scholarships. The goal of the program is to ensure
that each student’s educational costs are covered for the long-term. Last year, Kickstart raised over
247 million VND and was able to give more than 100 students access to education!
A scholarship of only 1,500,000 VND per year covers:
1.School fees
2.Needed school supplies
3.Health Insurance
4.Savings for additional needs
As part of our ongoing support, CISS would like to have each class raise as much money as possible
to support these students. The deadline for donations is September 28th and can be brought to your
son/daughter’s homeroom teacher.
Your generosity is appreciated.
Thank you on behalf of the CISS Kickstart Team,
Ms. Leslie England
CIS Teacher

Ms. Alyssa Tantengo
CIS Teacher

Ms. Melissa Jensen
CIS Teacher

Phan Hoang Minh Anh
CIS Grade 9 Student

Ngày 11/09/2018
Kính gửi quý phụ huynh,
Khi năm học mới bắt đầu, chúng ta lại cùng nhau nhắc về giá trị quan trọng của giáo dục thông
qua việc giúp đỡ người khác. Tiếp theo đây là một trong những cách chúng ta có thể chung tay hỗ trợ
cộng đồng. Trong những năm vừa qua, đội ngũ giáo viên và học sinh của Hệ thống Trường Quốc tế
Canada đã tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chức từ thiện Kickstart
https://www.facebook.com/kickstartvn/. Kickstart tập trung vào việc tạo điều kiện, cơ hội học tập cho
các em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở Việt Nam được đến trường.
Chương trình học bổng CISS Kickstart hiện đang hỗ trợ cho các em ở khu vực Bến Tre, Stieng,
Kado và Châu Ro tại Việt Nam. Các giáo viên và học sinh của CIS và BCIS đã hân hạnh đến thăm các
vùng này và trao những phần học bổng có giá trị cho các em. Mục tiêu của chương trình là nhằm đảm
bảo hỗ trợ chi phí giáo dục cho học sinh về lâu dài. Vào năm học trước, Chương trình học bổng
Kickstart đã vận động gây quỹ được 247 triệu đồng và đã trao học bổng khuyến học cho hơn 100 em
học sinh.
Mỗi phần học bổng trị giá 1.500.000 đồng/năm bao gồm:
1. Học phí
2. Các đồ dùng học tập cần thiết
3. Bảo hiểm y tế
4. Khoản tiết kiệm cho các nhu cầu khi cần thiết
Với tinh thần đó, hệ thống trường CISS mong muốn tiếp nối sự thành công của những chương trình
vận động gây quỹ của những năm trước trong năm học này bằng chương trình đóng góp gây quỹ theo
từng lớp, các em sẽ đóng góp theo khả năng của mình. Các em học sinh có thể đóng góp cho giáo viên
chủ nhiệm của lớp mình. Chương trình gây quỹ sẽ kết thúc vào ngày 28/09/2018.
Nhân đây, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tấm lòng và sự hỗ trợ của quý phụ huynh
đối với chương trình ý nghĩa này.
Thay mặt nhóm CISS Kickstart,
Cô Leslie England
Giáo viên CIS

Cô Alyssa Tantengo
Giáo viên CIS

Cô Melissa Jensen
Giáo viên CIS

Phan Hoang Minh Anh
Học sinh khối 9 CIS

