Dear Parents,
We are excited to let you know that this year, our students will have the opportunity to try-out for our competitive sport
teams known as the “Wolves.”
Every sport has a tryout period. BCIS and CIS students are able to attend tryouts. After the tryout period (about 2
sessions) , the coaches will choose the team for the final roster. Every student-athlete selected for the team will
receive a package to fill out all of their , information and will be part of the team for the whole season They will play
against other International Schools from HCMC
Sports are divided into Fall,Winter and Spring. Here are the sports that will be offered for Fall tryouts.

Sport

Tryout dates

Time

Where

What to bring

Swimming

Wednesday August 24th
Friday August 26th
Wednesday august 31st

3PM to 4PM

CIS
swimming
pool

Swimming equipment

U11 basketball
boys

Wednesday September 21st
Friday September 23rd
Wednesday September 28th

3PM to 4PM

MLC

Sports equipment
(running shoes and
shorts)

U11 basketball
girls

Wednesday September 21st
Friday September 23rd
Wednesday September 28th

3PM to 4PM

MLC

Sports equipment
(Running shoes and
shorts)

Please note:
●
●

●
●
●
●

Athletes will be taken over and back at CIS by a BCIS staff for their practices
That athletes selected may miss regular club time or activity according to the game and practice schedule. A
parent permission form will be included in the athlete’s package that you will receive IF your child is
selected for the team.
For practices from 4PM to 5:30PM the students will take the CIS buses to go back home.
For practices 3PM to 4PM the students will take their regular bus from BCIS.
Schedules might change a little during season. Practices would never be in conflict with classes.
If selected to play, for games, the bus will bring the athletes to the competition and back here to BCIS
where parents will have the responsibility to pick them up.

The teachers will begin the sign up for tryouts with the students on Monday August 22 at BCIS.

Julien Dufort
Activities Director

Kính gửi Quý phụ huynh khối 4 & 5,,
Nhà trường xin thông báo đến quý phụ huynh rằng năm học này, các em học sinh khối 4-5 sẽ có cơ hội tham gia
buổi dự tuyển vào đội thể thao của trường, mang tên “Wolves”.
Mỗi môn thể thao sẽ có thời gian dự tuyển khác nhau. Học sinh từ BCIS và CIS đều có thể tham gia buổi dự tuyển.
Sau các vòng dự tuyển (dự kiến khoảng 2 vòng), huấn luyện viên sẽ chọn ra đội hình cho vòng dự tuyển cuối cùng.
Mỗi học sinh đã được chọn vào đội tuyển sau khi dự tuyển, sẽ được phát về một đơn đăng ký điền đầy đủ thông tin
và các em sẽ trở thành thành viên chính thức của đội tuyển trong suốt mùa giải. Các em sẽ có cơ hội được tham gia
các trận đấu và cơ hội cọ xát với nhiều trường quốc tế khác tại Hồ Chí Minh.
Các mùa giải thể thao được chia thành giải mùa Xuân, mùa Đông và mùa Thu. Dưới đây là lịch và các môn thể thao
dự kiến cho các buổi dự tuyển giải mùa Thu:

Môn thể thao

Ngày dự tuyển

Thời gian

Địa điểm

Vật dụng cần mang theo

Bơi lội

Thứ Tư (24/08/2016)
Thứ Sáu (26/08/2016)
Thứ Tư (31/08/2016)

3PM đến 4PM

Hồ bơi CIS

Dụng cụ bơi

Đội bóng rổ nam
U11

Thứ Tư (21/09/2016)
Thứ Sáu (23/09/2016)
Thứ Tư (28/09/2016)

3PM đến 4PM

MLC

Dụng cụ thể thao
(giày chạy bộ và quần
short)

Đội bóng rổ nữ
U11

Thứ Tư (21/09/2016)
Thứ Sáu (23/09/2016)
Thứ Tư (28/09/2016)

3PM đến 4PM

MLC

Dụng cụ thể thao
(giày chạy bộ và quần
short)

Lưu ý:
●
●

●
●
●
●

Các em học sinh tham gia đội tuyển sẽ được dẫn qua CIS để luyện tập và dẫn về lại BCIS bởi nhân viên
BCIS.
Các em học sinh được chọn vào đội tuyển có thể không tham gia giờ câu lạc bộ thường xuyên hoặc một số
hoạt động nếu con có lịch tập huấn hoặc tham gia thi đấu. Nhà trường sẽ gửi đơn xin phép về cho gia
đình nếu con của quý phụ huynh được lựa chọn cho đội tuyển.
Đối với các lịch tập huấn từ 4pm - 5.30pm, học sinh sẽ về nhà bằng xe buýt của CIS
Đối với các lịch tập huần từ 3pm - 4pm, các em vẫn sẽ đi về theo xe bus thường ngày từ BCIS
Lịch tập huấn có thể thay đổi trong suốt thời gian huấn luyện đội tuyển. Nhà trường luôn đảm bảo rằng các
buổi tập luyện của đội tuyển sẽ không trùng với lịch học tại trường của học sinh.
Nếu các em học sinh được chọn vào đội tuyển, khi đi thi đấu, xe buýt của trường sẽ đưa đón các em từ
BCIS đến địa điểm thi đấu và ngược lại. Quý phụ huynh vui lòng đón con tại BCIS.

Giáo viên sẽ tự chọn ra các em học sinh và đăng ký cho đợt dự tuyển này bắt đầu vào thứ Hai ngày 22.08.2016.
Julien Dufort,
Điều phối hoạt động ngoại khóa và câu lạc bộ BCIS

