Ngày 07 tháng 12 năm 2018
Kính gửi Quý phụ huynh CIS,
Trong tuần này, các em học sinh đã cùng nhau tham gia các hoạt động thú vị trong Ngày Nhà với chủ đề Giáng sinh,
khám sức khỏe học đường và cùng tham gia buổi trao tặng số tiền quyên góp cho Quỹ Terry Fox. Hội chợ vui Giáng
sinh thường niên cũng sẽ được tổ chức vào chiều thứ Bảy, ngày 8/12 với chủ đề “Giáng sinh miền Nhiệt đới”.
Kì thi cuối kì của khối Trung học sẽ bắt đầu vào thứ Ba, ngày 18/12 (Học sinh chương trình Tú tài Quốc tế IB sẽ thi
vào ngày thứ Hai, 17/12). Học sinh bắt buộc phải tham gia tất cả các bài thu hoạch và bài thi. Quý phụ huynh vui lòng
đảm bảo việc các em đến trường đầy đủ trong thời gian này; đồng thời, nhắc nhở các em về việc ôn tập và chuẩn bị kỹ
càng cho những bài đánh giá này.
Nếu học sinh không hoàn thành hoặc không nộp đầy đủ các bài thu hoạch hoặc không đến trường thi, Nhà
trường yêu cầu Quý phụ huynh và học sinh nộp đầy đủ giấy chỉ định y khoa của bác sĩ (Nhà trường sẽ không
nhận giấy do phụ huynh xác nhận). Đối với trường hợp vắng học không lý do, học sinh sẽ phải nhận điểm 0 (không)
cho bài thu hoạch hoặc bài thi. Lịch thi đã được đính kèm theo thư, đồng thời các em học sinh cũng được phát lịch thi
bản giấy trong hôm nay. Quý phụ huynh có thể hỏi các em về lịch thi và nhắc các em ghi chú vào lịch học tại nhà của
các em.
Cũng giống như năm học trước, trừ những ngày thi, học sinh khối Trung học sẽ không phải đến trường trong thời gian
này. Các em sẽ chỉ đến trường nếu em có lịch học/ thi được ghi chú trong lịch thi đã được công bố. Trong trường hợp
học sinh không có lịch thi hoặc học, em có thể ở nhà để ôn tập. Xe đưa đón học sinh vẫn sẽ hoạt động như thường lệ
(Quý phụ huynh và các em học sinh vui lòng lưu ý: thông báo trước cho bảo mẫu về việc các em sẽ không đi
bus đến trường trong ngày hôm đó).
Dưới đây là 1 ví dụ về thời khóa biểu của 1 học sinh trong tuần thi cuối khóa:
Thứ Ba
18/12

Thứ Tư
19/12

Thứ Năm
20/12

Thứ Sáu
21/12

CÓ LỊCH THI
(đến trường)

CÓ LỊCH THI
(đến trường)

KHÔNG CÓ LỊCH THI
(ở nhà để ôn bài)

KHÔNG CÓ LỊCH THI
(ở nhà để ôn bài)

KHÔNG CÓ LỊCH THI
(ở nhà để ôn bài)

CÓ LỊCH THI
(ở lại trường để thi)

CÓ LỊCH THI
(đến trường)

11:30 Chương trình
Giáng sinh ấm áp
(Tất cả học sinh phải
đến trường từ 11:30)

Đối với học sinh khối 12 chương trình Tú tài Ontario (OSSD) sẽ tiếp tục học bình thường trong tuần lễ từ thứ Hai, 17/12
đến sáng thứ Sáu, 21/12. Khối 12 OSSD sẽ thi cuối khóa theo lịch từ 15/01/2019 đến 17/01/2019. Học sinh được
nghỉ Giáng sinh trong 2 tuần bắt đầu từ 3:00 chiều thứ Sáu, 21/12 và đi học lại từ thứ Hai, 07/01/2019. Chương trình
Giáng sinh ấm áp bắt đầu từ 11:30 trưa thứ Sáu, 21/12, giải bóng né (Dodgeball) của Giáo viên - Học sinh sẽ diễn ra
sau giờ ăn trưa.
Quý phụ huynh vui lòng lưu ý sự thay đổi sau trong tháng 3/2019: Ngày họp Chuyên môn của giáo viên hệ quốc tế CIS
và hệ Song ngữ BCIS và sẽ được chuyển sang thứ Sáu, 08/03 thay vì thứ Tư, 27/03. Theo đó, học sinh sẽ được nghỉ
ngày thứ Sáu, 08/03 và đi học bình thường ngày thứ Tư, 27/03.
Chúng tôi rất mong Quý phụ huynh cùng đồng hành với Nhà trường trong việc hỗ trợ và nhắc nhở các em trong thời
gian chuẩn bị cho kì thi cuối khóa và sau đó cùng nhau tận hưởng kì nghỉ trọn vẹn!
Nếu Quý phụ huynh có bất kì thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ phòng Học vụ theo email: secondary@admin.cis.edu.vn,
để được hỗ trợ.
Nhà trường kính chúc Quý gia đình một mùa lễ an lành!
Ban giám hiệu CIS

