
 

 

Ngày 24 tháng 8 năm 2020 

Kính gửi Quý Phụ huynh / Người giám hộ các Khối lớp 2-3 tại CISS, 

 

Mùa giải Thể Thao năm học 2020-21 đã sắp đến gần! Trong tuần này, tôi sẽ có cuộc họp với 18 huấn luyện viên 
để bắt đầu chuẩn bị cho một năm học mới tràn đầy niềm vui với các hoạt động thể thao bổ ích tại CISS. Thật 
không may, mùa giải Thể thao 2019-20 đã bị cắt ngắn đáng kể do đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới, vì vậy tôi 
biết nhiều học sinh đang muốn bù lại quãng thời gian đã mất! Cá nhân tôi rất vui mừng khi chứng kiến những chú 
Sói nhỏ tiếp tục phấn đấu hướng tới những đỉnh cao mới trong mùa giải này và chân thành cảm ơn sự ủng hộ 
của các Quý phụ huynh khi cho phép các em học sinh tham gia! 
 

Năm nay các học sinh Khối lớp 2-3 chắc chắn sẽ có cơ hội thử sức tham gia vào Đội tuyển chạy việt dã (tại thời 

điểm bây giờ) và Đội tuyển bơi lội (tháng 12/ tháng 1). Rất tiếc là năm ngoái nhà trường đã không tổ chức chạy 

vượt chướng ngại vật với giải City Championship do thiếu cơ sở vật chất nên tại thời điểm này chúng tôi vẫn chưa 

rõ sẽ có Đội tuyển cho môn này hay không. Hiện tại, Quý phụ huynh xin vui lòng cho tôi biết thêm thông tin 

nếu (các) em học sinh sẽ tham gia và thử sức cho Đội U9 Chạy việt dã - vui lòng xem lịch trình hoạt động 

bên dưới để biết thông tin về 2 lần thi thử đầu tiên: 

 

Đội Huấn luyện viên Lần thi thử thứ nhất Lần thi thử thứ hai 

U9 Nữ và nam  
Chạy việt dã 

Mr. Evan & Mr. 
Aidan 

Thứ ba, ngày 1 tháng 9 
3:00-4:00 Chiều 

Thứ sáu, ngày 4 tháng 9 
3:00-4:00 Chiều 

 

Xin lưu ý rằng vào những ngày diễn ra buổi tập thử này, các em học sinh sẽ ra về lúc 4:00 chiều. Nếu các em học 

sinh đi xe buýt đưa đón, nhà trường sẽ cung cấp phương tiện đưa các em học sinh về nhà vào lúc 4:00 chiều giống 

như các ngày học bình thường. Nếu các em học sinh vượt qua lần thi thử thứ 2, huấn luyện viên sẽ liên hệ với Quý 

phụ huynh thông qua email để thông báo về lịch trình sắp tới. 

✀--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✀ 

 

Vui lòng cắt phần này của bức thư và yêu cầu các em học sinh gửi lại đầy đủ cho giáo viên chủ nhiệm NẾU Quý 

phụ huynh muốn các em học sinh thử sức tham gia với Đội tuyển chạy việt dã năm nay. Một điều quan trọng nữa 

là Quý phụ huynh vui lòng phải ghi rõ địa chỉ email của mình ở phía bên dưới.  

 

Họ và tên học sinh: ________________________________ Tên thường gọi: __________ Lớp: _____ 

 

Tháng sinh: ______ Ngày sinh: ______ Năm sinh: ______ Số xe bus:______ 

 

CÓ - Tôi đồng ý cho con của tôi tham gia thử sức với đội tuyển chạy việt dã U9 

 

Email của Quý Phụ huynh: ___________________________________ Chữ ký: _____________ 

 

Quý phụ huynh xin vui lòng theo dõi trang Instagram tại @cisscocurriculars để cập nhật thêm các thông tin 

mới nhất. Tôi rất cảm ơn sự ủng hộ của Quý phụ huynh cho Chương trình Điền kinh tại CISS. 

 

Trân trọng, 

   

Mr. Jon Meinzinger - Giám đốc thể dục thể thao / Điều phối viên chương trình hoạt động tại CISS 


