Thứ Năm, ngày 01/08/2019
Kính gửi Quý phụ huynh, Người giám hộ và các em học sinh CIS thân mến,
Thay mặt cho Ban giám hiệu và toàn thể giáo viên của CIS, tôi xin gửi lời chào đến các em học sinh nhân
ngày khai giảng năm học mới! Thứ Ba, ngày 06/08/2019 là ngày tựu trường của toàn thể học sinh từ
Khối Mầm non đến Khối 12.
Vào năm học này, chúng ta cũng rất vinh dự chào đón thầy Mark Bell với vai trò Hiệu phó Khối Tiểu học.
Xin chúc mừng thầy Mark Bell với vị trí mới này.
Một số thông tin cần lưu ý trước khi bước vào năm học mới 2019-2020:
1.

Giao thông và đưa đón tại trường
● Đối với các gia đình đã đăng ký dịch vụ xe đưa đón của trường, lịch đưa đón các em sẽ
được nhân viên bảo mẫu thông báo qua điện thoại hoặc email vào 02 (hai) ngày trước ngày
nhập học.
● Đối với các gia đình tự đưa đón con và đối với các học sinh tự đi xe đạp hoặc phương tiện
giao thông khác, Nhà trường xin lưu ý toàn bộ học sinh khi tham gia giao thông phải đội mũ
bảo hiểm.
● Thứ Ba, ngày 06/08/2019 cũng là ngày khai giảng của toàn thể học sinh trường Song ngữ
Quốc tế Canada (BCIS). Vì thế, các con đường xung quanh khu vực của nhà trường sẽ có
rất nhiều phương tiện giao thông ra vào, Quý phụ huynh vui lòng di chuyển theo hướng dẫn
của nhân viên bảo vệ để điều tiết giao thông và đảm bảo an toàn cho các em học sinh.
● Danh sách lớp Khối Tiểu học sẽ được đăng tải trên website của trường theo đường dẫn
http://www.cis.edu.vn vào ngày 02/08/2019.

2.

Vào ngày nhập học đầu tiên, lớp học sẽ bắt đầu lúc 08:20 sáng.
●
Đối với học sinh Khối M ầm non CIS, giáo viên Canada và giáo viên Việt Nam sẽ chào
đón các em tại lớp học.
●
Đối với học sinh Khối 1 đến Khối 8
○ Học sinh từ Khối 1 đến Khối 5: Các em sẽ tập trung theo lớp cùng với giáo viên chủ
nhiệm tại sảnh chính tầng trệt trong khoảng 08:00 - 08:20 sáng.
○ Học sinh Khối 6 đến Khối 8: Các em sẽ tập trung theo lớp cùng với giáo viên chủ
nhiệm tại sảnh tầng 2, trước hội trường Terry Fox trong khoảng 08:00 - 08:20 sáng.
●
Học sinh Trung học từ Khối 9 đến Khối 12 sẽ tập trung ở hội trường Niagara tại Trung
tâm Văn hóa - Thể thao Lá phong (MLC), vào lúc 08:20 sáng. Danh sách lớp học tiết 1
của các em sẽ được công bố ở bảng thông tin trước hội trường.

3.

Sắp xếp lớp học cho năm học mới 2019-2020
● Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sắp xếp lớp học cho các em học sinh phụ thuộc vào số
lượng học sinh đăng kí dự kiến và tính đến thời điểm hiện tại, số lượng học sinh của mỗi lớp
học đều dựa trên tiêu chuẩn quy định của từng khối lớp.
● Nhà trường luôn cố gắng hạn chế tối đa những thay đổi ngoài dự kiến, tuy nhiên trong một
số trường hợp cần thiết, các lớp học sẽ được sắp xếp hoặc phân bổ lại trước khi năm học
mới bắt đầu. Theo đó, Quý phụ huynh sẽ được thông báo nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với
lớp học của con/em mình. Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên giảng dạy sẽ cố gắng hỗ trợ
để đảm bảo quá trình chuyển tiếp (nếu có) diễn ra một cách thuận lợi nhất.

4.

Học sinh nên trang bị những gì khi đến trường vào ngày đầu tiên của năm học?
● Một số dụng cụ học tập thiết yếu: viết, bút chì, hộp bút, túi/ba lô, bình nước được dán tên và
lớp của các em
● Xin lưu ý, nhà trường sẽ cung cấp vở ghi chú. Các em học sinh sẽ mượn sách giáo khoa từ
thư viện của trường trong tuần đầu tiên của năm học.
● Đối với các em không đăng ký dịch vụ ăn tại trường, Quý phụ huynh vui lòng chuẩn bị trước
phần ăn cho các em.
● Nhà trường không khuyến khích các em học sinh từ Khối Mầm non đến Khối 6 mang theo
các thiết bị điện tử khi đến trường.
● Đối với các học sinh từ Khối 7 đến Khối 12, những thiết bị phục vụ cho nhu cầu học tập mà
các em cần mang đến trường mỗi ngày bao gồm máy tính xách tay hoặc máy tính bảng đã
được sạc điện, hoặc máy tính xách tay Chromebook, hoặc những thiết bị được giáo viên
chủ nhiệm đề nghị.

5.

Nhận đồng phục
● Từ thứ Hai, ngày 05/08/2019 đến thứ Tư, ngày 07/08/2019: Trường sẽ tạm ngưng phát
đồng phục.
● Toàn thể học sinh phải mặc đồng phục khi đến trường vào ngày đầu tiên của năm học vào
thứ Ba, ngày 06/08/2019.
● Đính kèm theo thư là quy định về đồng phục CIS. Xin vui lòng lưu ý một số nội dung sau:
○ Các em CHỈ được mặc đồng phục thể dục trong tiết học giáo dục thể chất (GDTC).
Trước và sau tiết học GDTC các em vẫn phải mặc đồng phục theo quy định Nhà trường.
○ Riêng các học sinh từ Khối 1 đến Khối 3 được miễn yêu cầu trên và các em được phép
mặc đồng phục thể dục cả ngày trong ngày có tiết học thể dục.
○ Tương tự, đối với áo chủ đề ngày chống bạo lực học đường và áo Terry Fox chỉ mặc
trong những dịp đặc biệt được thông báo trước.

6.

Thông tin liên lạc khi cần thiết
Quý phụ huynh có thể liên hệ với các bộ phận sau khi cần thiết:
● Dịch vụ xe đưa đón: schoolbus@cis.edu.vn
Số điện thoại: (028) 54 123 444 (số nhánh: 1150)
● Dịch vụ ăn uống: schoolmeal@cis.edu.vn
Số điện thoại: (028) 54 145 678 - Hotline: 0902 388 790
● Phòng Kế toán: huong.dinh@cis.edu.vn
Số điện thoại: (028) 54 123 444 (số nhánh: 1102)
● Phòng Học vụ - Khối Tiểu học: elementary@admin.cis.edu.vn
Số điện thoại: (028) 54 123 444 (số nhánh: 1157)
● Phòng Học vụ - Khối Trung học: secondary@admin.cis.edu.vn
Số điện thoại: (028) 54 123 444 (số nhánh: 1161/1163)

Thay mặt Ban giám hiệu Trường Quốc tế Canada, cô Joanne Valere - Hiệu trưởng khối Tiểu học, thầy
Mark Bell - Hiệu phó khối Tiểu học, thầy Andrew Lin - Hiệu phó khối Trung học:
“Chúc mừng năm học mới!”
Chúng tôi hy vọng các em sẽ có những trải nghiệm học tập tuyệt vời và thành công tại CIS trong năm học
mới này!
Tiến sỹ Sheryl Freeman
Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo CISS

Ngày thông tin Chương trình học CIS sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, 17/08/2019
Chương trình diễn ra từ 08:30 sáng - 12:00 trưa.
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý phụ huynh và các em học sinh!
Đây chính là cơ hội tuyệt vời để Quý phụ huynh gặp gỡ và trao đổi với giáo viên v ề
các mong đợi đối với lớp học của các em.

