
 

Ngày 4 tháng 9 năm 2020 
Kính gửi Quý Phụ huynh / Người giám hộ của các học sinh thuộc Câu lạc bộ Khối lớp 7-12 tại CISS, 

 
Chương trình Câu lạc bộ Khối Lớp 7-12 càng ngày phát triển hơn khi chúng tôi tiếp tục tạo ra sự đa dạng về các                         
hình thức câu lạc bộ cho các em học sinh lựa chọn và tham gia. Dựa trên thành công xây dựng câu lạc bộ vào                         
năm ngoái đã giúp cho cho sự trải nghiệm của các em học sinh ngày một phong phú hơn và tôi rất mong muốn                        
sẽ tiếp tục làm điều tương tự trong năm nay. Chúng tôi đã khởi động lại Câu lạc bộ Khối lớp 7-12 năm 2020-21                        
trong tuần này bằng cách cho tất cả các em học sinh ở các Khối lớp có cơ hội đăng ký câu lạc bộ mà bản thân                           
muốn ưu tiên tham gia nhất. Tổng cộng mỗi trường sẽ tổ chức hơn 40 câu lạc bộ rất riêng và độc đáo. Các em                         
học sinh có thể lựa chọn các câu lạc bộ trong các lĩnh vực sau: nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học,                       
hướng nghiệp, ngôn ngữ, các vấn đề toàn cầu, tư duy và còn nhiều lĩnh vực khác! 

 
Dưới đây là một số điều cần lưu ý về Chương trình Câu lạc bộ Lớp 7-12: 

● Nhà trường sẽ tổ chức hai chu kỳ câu lạc bộ trong một năm và mỗi chu kỳ sẽ kéo dài 12 tuần 
● Thời gian tổ chức các câu lạc bộ sẽ khác nhau vì một số câu lạc bộ chỉ hoạt động trong 12 tuần và một số                          

câu lạc bộ sẽ hoạt động trong tất cả 24 tuần trong năm nay - tương tự, một số câu lạc bộ được tổ chức                         
một tuần một lần trong khi những câu lạc bộ khác được tổ chức một tuần hai lần 

● Các Câu lạc bộ Khối Lớp 7-12 đều bao gồm các yếu tố CAS vì mỗi câu lạc bộ sẽ đánh vào ít nhất một                         
trong các chuỗi CAS sau: Sáng tạo, Hoạt động hoặc Cống hiến 

 
Câu lạc bộ Khối Lớp 7-12 là hoạt động trải nghiệm bắt buộc vào các ngày trong tuần tại mỗi trường: 

● CIS - Thứ Hai và Thứ Năm từ 3:00 - 4:00 chiều 
● BCIS - Thứ Ba và Thứ Sáu từ 3:15 - 4:00 chiều 

 
Quý phụ huynh xin vui lòng lưu ý thời gian kết thúc của hoạt động câu lạc bộ, để đảm bảo thời gian đến đón các                          
em học sinh vào lúc 4 giờ chiều . Ngày đầu tiên sẽ diễn ra Câu lạc bộ tại CIS là Thứ Hai, ngày 14 tháng 9 và                           
Ngày đầu tiên sẽ diễn ra Câu lạc bộ tại tại BCIS là Thứ Ba, ngày 15 tháng 9. 
 
Xin chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh vì đã ủng hộ Chương trình Câu lạc bộ Lớp 7 - 12 của chúng tôi tại CISS. 
 
Trân trọng, 

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

 




