
Chào mừng BVIS YETIS mới!

Kính gửi Gia đình Thung lũng Gấu Tương lai,

Xin chúc mừng con bạn đã được nhận vào Trường Quốc tế Bear Valley! Chúng tôi hiểu rằng
có nhiều sự lựa chọn khi chọn trường, và chúng tôi rất vui mừng được chào đón gia đình
bạn đến với BVIS!

Học sinh BVIS sẽ có cơ hội phát triển như những người học tích cực, nhân ái và suốt đời cho
thế kỷ 21. Họ sẽ phát triển các kỹ năng cần thiết cho giáo dục đại học và để đạt được mục
tiêu nghề nghiệp của họ.

Tại BVIS, chúng tôi dẫn dắt và tương tác hàng ngày với mười hiệu trưởng dành cho học sinh
IB của chúng tôi: người hỏi han, hiểu biết, người suy nghĩ, người giao tiếp, nguyên tắc, cởi
mở, quan tâm, chấp nhận rủi ro, cân bằng và phản xạ. Mỗi học sinh tại BVIS sẽ có các nguồn
lực và hỗ trợ, điều này bao gồm quyền tiếp cận với nhóm chăm sóc sức khỏe tâm thần và
sức khỏe của chúng tôi, sẽ giúp các em chuyển tiếp thành công vào trường trung học cơ
sở. Chúng tôi rất vui khi con bạn là một phần của cộng đồng gắn bó của chúng tôi!

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho việc chuyển đổi sang BVIS trở nên dễ dàng và thú vị cho
học sinh và gia đình. Với ý nghĩ đó, xin vui lòng mong đợi cuộc giao tiếp tiếp theo của chúng
tôi để chia sẻ những sự kiện quan trọng sắp tới tại BVIS:

● (Các) Ngày Đăng ký Sớm Trực tuyến
● Học viện học giả mới
● Tham quan khuôn viên ảo & Đêm quay lại trường

Chúng tôi mời bạn tham gia cộng đồng trực tuyến của chúng tôi:

● Theo dõi trang Facebook của chúng tôi @bearvalleyinternational hoặc trang Insta
của chúng tôi @bearvalleyint

● Chuyến thăm bearvalley.dpsk12.org thường xuyên để cập nhật về trường của chúng
tôi.

Trong thời gian chờ đợi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo
địa chỉ bvoffice@dpsk12.org hoặc gọi cho chúng tôi theo số 720-423-9600.

Chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn và con bạn tất cả sự hỗ trợ cần thiết để chúng
phát huy hết khả năng của mình.

Cảm ơn bạn đã chọn BVIS và chúng tôi chào mừng bạn đến với gia đình Bear Valley Yeti

https://www.facebook.com/bearvalleyinternational
https://www.instagram.com/bearvalleyint/
https://bearvalley.dpsk12.org/

