September 15, 2016
Dear BCIS and CVK Families
The safety of our students, families, and staff is important to all of us. Since the beginning of this school
year we have been observing the traffic flow of pedestrians, bicycles, motorbikes, and cars, and we are
very concerned. There are some dangerous behaviours that could result in serious injury for our students,
staff, and families if we don’t follow the rules of drop off and pick up of students at the school. We are
asking that all parents/drivers please follow the expectations listed below in order to keep everyone safe.
There is parking for vehicles at all 3 of our gates. At gate 3 cars are asked to parallel park as per the
vehicle outlines on the map. At gate 1 and gate 2, cars can park on the side of the road, however, they
CANNOT DOUBLE PARK, and they cannot leave their car parked in the middle of the road, and leave it
empty. All security staff are there at the direction of the Leadership Team, and we expect everyone to
follow any directions that they give when you arrive at our school. We have found that often they are
ignored, and we ask that you please be respectful and help them by following our expectations.
At gate 2 we ask that all motorbike and bicycle drivers, dismount, and walk to your parking space. We
have many children walking in this dismissal area, and we need to keep the traffic away from them in
order that they are not in danger.
When you are dropping students off, please pull over to the side of the road. Do not drop them off in the
middle of the street and hold up traffic.
At the end of the day security will close the school at 4:30. Please make sure that you pick up your child
and have the school premises cleared by this time.
We also wish to remind parents, that every child must have a helmet when riding a motorized vehicle.
This is part of our school uniform expectations for everyone. Also please remember that anyone under 16
years of age cannot drive a motorbike, and adolescents between the ages of 16-18 cannot drive anything
larger than 50ccs.
If you are in violation of these expectations we will leave a reminder on the windshield of your vehicle,
with the map and information that we have outlined in this letter. As our school continues to grow, we
have more traffic, and more vehicles. It is very important that everyone follow these expectations, so that
we can create a safe pick up and drop off for all.
Thank you for your cooperation and assistance.
The Leadership Team
Ms Bonnie

Ms Shannon-Lee

Ms Quynh

Ms Hang

Ms Thi

Ngày 15/09/2016,
Kính gửi Quý phụ huynh/Người giám hộ BCIS và CVK,
Sự an toàn của học sinh, gia đình và toàn thể nhân viên luôn là mối quan tâm hàng đầu đối với tất cả
chúng ta. Ban Giám Hiệu nhà trường đã trực tiếp quan sát các luồng giao thông của người đi bộ, xe đạp,
xe máy và xe ô tô tại học xá BCIS và CVK từ đầu năm học. Có một số hành vi nguy hiểm có thể gây ra
tai nạn cho phụ huynh học sinh cũng như nhân viên của nhà trường nếu chúng ta không cẩn thận và tuân
thủ các quy tắc khi đưa và đón học sinh tại trường. Ban Giám Hiệu BCIS và CVK đề nghị tất cả phụ
huynh, học sinh, và nhân viên tuân thủ các quy định đưa đón học sinh để đảm bảo an toàn cho tất cả
chúng ta.
Tại 3 cổng đều có chỗ đậu xe cho các phương tiện. Tại cổng 3, Quý phụ huynh vui lòng đỗ xe ô tô song
song với nhau (theo như bản đồ đính kèm). Tại cổng 1 và cổng 2, xe ô tô có thể đỗ dọc theo vỉa hè, tuy
nhiên tuyệt đối không đỗ xe ở vỉa hè đối diện cổng trường, hoặc đỗ xe giữa đường. Tất cả nhân viên bảo
vệ của nhà trường đều có mặt ở các cổng để hướng dẫn phụ huynh đậu, đỗ xe và đưa đón học sinh theo
chỉ định của Ban giám hiệu nhà trường. Do đó nhà trường rất mong nhận được sự hợp tác từ phía quý phụ
huynh theo những chỉ dẫn từ nhân viên bảo vệ khi quý phụ huynh đưa đón các em học sinh tại trường. Từ
đầu năm đến nay, nhiều chỉ dẫn của nhân viên bảo vệ nhà trường không được xem trọng. Do đó nhà
trường hi vọng quý phụ huynh sẽ tôn trọng và hỗ trợ nhân viên bảo vệ nhà trường thực hiện đúng những
quy định của Ban giám hiệu về việc đưa đón các em học sinh tại cổng trường.
Tại cổng 2, tất cả những người điều khiển xe máy hoặc xe đạp sẽ chạy xe vào đến khu vực dừng, đón và
trả bé dành cho xe gắn máy. Có rất nhiều học sinh ra vào tại khu vực đưa đón nên nhà trường cần hạn chế
giao thông tại khu vực này để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, quý phụ huynh.
Khi cho học sinh xuống xe, quý phụ huynh vui lòng cho con xuống xe sát mép đường, không được xuống
xe ngay giữa đường vì rất nguy hiểm và sẽ gây cản trở giao thông.
Xin quý phụ huynh lưu ý, bảo vệ sẽ đóng cửa trường vào lúc 4.30 chiều. Do đó quý phụ huynh vui lòng
đến đón các em học sinh đúng giờ quy định.
Chúng tôi cũng muốn lưu ý với quý phụ huynh rằng, các em học sinh đều phải đội mũ bảo hiểm khi tham
khảo bất kỳ phương tiện di chuyển có động cơ nào. Đối với học sinh dưới 16 tuổi, nghiêm cấm các em
điều khiển xe máy. Học sinh từ 16 - 18 tuổi không được điều khiển xe máy trên 50 phân khối.
Trong trường hợp nếu quý phụ huynh nào không tuân theo hướng dẫn từ nhân viên bảo vệ nhà trường,
chúng tôi sẽ để lại bản đồ điều phối giao thông cổng trường trên kính chắn gió của xe. Vì số lượng học
sinh của nhà trường ngày càng gia tăng, sẽ có càng nhiều phương tiện đưa đón các em học sinh tại cổng
trường vào giờ cao điểm. Do đó, nhà trường rất mong quý phụ huynh cùng hợp tác với nhà trường để tạo
một môi trường an toàn cho các em học sinh, quý phụ huynh, nhân viên của trường tại khu vực đưa đón.
Nhà trường xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý phụ huynh,
Ban giám hiệu BCIS & CVK,
Cô Bonnie

Cô Shannon-Lee

Cô Quỳnh

Cô Hằng

Cô Thi

