
 
 

 
 

Friday, August 17th, 2020 

Ngày 17 tháng 8 năm 2020 

Dear BCIS Parents and Guardians, 

Kính gửi Quý phụ huynh và Người giám hộ, 

We are very honored that you have selected BCIS as your child’s school and we look forward to working with you. 

To our returning families, thank you for your support and a warm welcome to our new families. We look forward 

to providing your child with an excellent education in a caring and nurturing environment. 

Nhà trường rất tự hào được Quý phụ huynh tin tưởng và chọn lựa là nơi để các em học sinh tiếp tục con đường 

học vấn của mình. Bên cạnh đó, Nhà trường rất hân hoan chào đón Quý phụ huynh và chào mừng sự trở lại của 

các em học sinh hiện hữu. Nhà trường cũng xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Quý phụ huynh trong thời gian 

vừa qua. Năm học này, Nhà trường mong muốn mang đến cho các em học sinh một môi trường giáo dục tuyệt 

vời, đầy sự quan tâm và chăm sóc tận tình. 

Our school year commences for all students from grades 1-12 on Wednesday, August 19th, 2020. 

Tất cả các em học sinh từ khối 1 đến khối 12 sẽ bắt đầu năm học mới vào ngày Thứ Tư, 19/08/2020. 

Here are some highlights we would like you to note: 

Dưới đây là một số điểm lưu ý: 

1. On the first day of school: all students are to come to school from 7:45 am to 8:05 am 

Vào ngày đầu tiên đi học: các em học sinh sẽ đến trường từ 7:45 đến 8:05 

a. Homeroom teachers of Grade 1 will greet the students at Playground number 1 - gate 2 

Học sinh khối 1 sẽ được Giáo viên chủ nhiệm của các em đón ở Sân chơi số 1 - cổng 2 

 

 

 

 



 
 

 
 

b. Students from Grade 2 to Grade 5 are to meet their homeroom teachers at the main foyer on the 

2nd floor 

Học sinh từ khối 2 đến khối 5 sẽ tập trung ở sảnh chính - tầng 2 để gặp Giáo viên chủ nhiệm của mình. 

c. Students from Grade 6 to Grade 8 will meet their homeroom teachers on the 3rd floor 

Học sinh từ khối 6 đến khối 8 sẽ gặp Giáo viên chủ nhiệm của các em ở tại lớp học - tầng 3. 

d. Students Grade 9 to Grade 12 will meet their homeroom teachers on the 4th floor. 

Học sinh từ khối 9 đến khối 12 sẽ gặp Giáo viên chủ nhiệm của mình ở tại lớp học - tầng 4 

e. Class lists will be posted on the School’s website: https://www.bcis.edu.vn by 16:00, Tuesday, 

August 18th, 2020 

Danh sách lớp sẽ được công bố trên website của trường:  https://www.bcis.edu.vn lúc 16:00, thứ 

Ba, 18/08/2020 

f. Textbooks and student’s notebooks will be distributed to students during the first week of school by 

the Homeroom teacher. 

Trong tuần học đầu tiên, các em học sinh sẽ được nhận sách giáo khoa và tập vở từ Giáo viên chủ 

nhiệm của các em. 

 

2. Prior to the first day of school, homeroom teachers will share with you more details regarding timetable, 

and homeroom teacher’s tasks... 

Trước ngày nhập học 19/8/2020, giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ gửi thêm một số thông tin chi tiết về thời khóa 

biểu, công tác chủ nhiệm...đến Quý phụ huynh. 

3. School day ends at 16:00, we ask that parents arrange to pick up students as per the following schedule and 

location: 

Các em học sinh sẽ tan học lúc 16:00, Quý phụ huynh vui lòng lưu ý các địa điểm và thời gian đón các em 

theo lịch dưới đây: 

https://www.bcis.edu.vn/en
https://www.bcis.edu.vn/en


 
 

 
 

TIME 

THỜI GIAN 

GATE 

CỔNG 

GRADE 

KHỐI LỚP 

15:55 - 16:05 # 1  

(ROAD/ĐƯỜNG 23) 

FOR BUS STUDENTS ONLY 

DÀNH CHO HỌC SINH ĐI BUS 

16:05 - 16:15 # 1  

(ROAD/ĐƯỜNG 23) 

SECONDARY STUDENTS (GRADE 6 -12) 

For pick-up students, we ask that parents not 
block the way out for the buses before 4:10. 

DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC (LỚP 6 ĐẾN 12) 

Đối với các gia đình đưa đón các em, xin vui lòng 
lưu ý việc đậu xe ở cổng 1, tránh chắn lối ra vào 
của xe buýt trước 16:10. 

16:00 - 16:10 #2 GRADE 5 | LỚP 5 

16:10 - 16:20  #2 GRADE 4 | LỚP 4 

16:20 - 16:30 #2 GRADE 1 | LỚP 1 

16:00 - 16:10 #3 GRADE 3 | LỚP 3 

16:10 - 16:20 #3 GRADE 2 | LỚP 2 

 

Note: Families with more than one (1) students will pick up their children at the Gate of the earliest 

dismissal. 

Lưu ý: Đối với các gia đình có từ hai con trở lên, Quý phụ huynh sẽ đón các em tại cổng đón của lớp có giờ ra 

sớm nhất. 

4. In this complicated situation of COVID-19, we expect that school will begin with many of the same 

restrictions to make sure students’ safety as follow: 

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Nhà trường cũng sẽ áp dụng các quy định để 

đảm bảo an toàn cho học sinh như sau: 

a. Students will be screened for body temperature before entering the school. 

Học sinh sẽ được kiểm tra thân nhiệt khi trước khi vào trường. 



 
 

 
 

 

b. Students need to wear face masks when at school. Parents should prepare some spare masks in 

students’ bags.  

Học sinh cần đeo khẩu trang khi sinh hoạt ở trường. Quý phụ huynh vui lòng chuẩn bị một số khẩu 

trang dự phòng trong cặp sách/ ba-lô của học sinh. 

c. All students need to bring their own water bottle to school each day. The water bottle should be 

labelled with the student's name and class. 

Học sinh nên mang theo bình nước riêng. Để tránh thất lạc, bình nước nên được dán tên và lớp của 

học sinh. 

d. Students are encouraged to bring their own hand sanitizer. 

Học sinh được khuyến khích đem theo dung dịch rửa tay cá nhân 

e. No parents are allowed to enter the school campus. Please make appointments if you need to visit 

the school admissions, financial office or the ASO office via this number (028) 54 112 112. 

Phụ huynh không được phép vào khuôn viên trường. Vì vậy, xin vui lòng đặt lịch hẹn nếu Quý phụ 

huynh muốn đến gặp bộ phận tuyển sinh, tài chính kế toán hoặc phòng học vụ qua số điện thoại 

(028) 54 112 112.  

5. School service registration 

Dịch vụ trường học 

Should you have not registered for the school services, please contact the following services providers: 

 Quý Phụ huynh chưa đăng ký dịch vụ Trường học cho Học sinh và có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ: 

a. Transportation: please contact: schoolbus@cis.edu.vn  - Phone: (028) 54.123.444 (ext: 1150) 

Dich vụ xe buýt: xin vui lòng gửi mail theo địa chỉ:  schoolbus@cis.edu.vn - Hoặc gọi đến sô: (028) 

54.123.444 (ext: 1150) 

b. Meal service: please register HERE or contact: schoolmeal@cis.edu.vn   - Phone: (028) 5414 5678 - 

Hotline: 0902 388 790 

Dịch vụ ăn tại trường: xin vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY hoặc gửi mail theo địa chỉ: 

schoolmeal@cis.edu.vn - hoặc gọi đến số: (028) 5414 5678 - Hotline: 0902 388 790. 

 

Thank you and best regards,  

Trân trọng 

BCIS Leadership Team 

Ban giám hiệu BCIS 
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