
 

EMASI | Thông báo quan trọng về kế hoạch và học phí Học Kì II 

IMPORTANT NOTICES ABOUT THE 2ND SEMESTER PLAN & FEES 

  

Please find English version below 

  

Ngày 23 tháng 4 năm 2020 

  

Kính gửi Quý phụ huynh học sinh EMASI, 

  

Trước hết, Chúng tôi xin gửi đến Quý vị lời chào, thăm hỏi và chúc mọi điều tốt đep đến với 

mọi gia đình. Nhân đây, một lần nữa Chúng tôi xin cảm ơn tất cả Quý vị đã hợp tác, đồng hành 

với Nhà trường trong suốt thời gian qua, đặc biệt là thời gian cách ly học sinh không đến 

trường do dịch bệnh Covid-19. 

  

Tiếp theo thông báo về học phí năm học 2020-2021 và sau khi lắng nghe ý kiến của Quý vị 

thông qua thư gửi và gặp gỡ các đại diện của hai trường EMASI Nam Long và EMASI Vạn 

Phúc, chúng tôi ghi nhận được 3 vấn đề chính mà Quý vị quan tâm: 

  

1. Kế hoạch, phương thức dạy học trực tuyến, chất lượng học tập và khả năng hoàn thành 

chương trình năm học 2019 – 2020. 

2. Vấn đề về học phí Học Kì II và cách giải quyết. 

3. Học phí năm học 2020 – 2021 và trường hợp không khai giảng được năm học mới. 

  

Lần lượt, Chúng tôi xin trình bày với Quý vị như sau: 

 

I. Kế hoạch, phương thức dạy học trực tuyến, chất lượng học tập và khả năng hoàn 

thành chương trình năm học 2019 – 2020 

  

Việc hoàn thành chương trình năm học 2019 -2020 cho học sinh một cách chất lượng là yêu 

cầu tối thượng được đề ra cho toàn thể Hội đồng Nhà trường. Đây không những là trách 

nhiệm mà còn là đạo lý của nhà giáo, không thể bỏ dở học sinh giữa chừng dù với bất kỳ trở 

ngại nào! Với cam kết ấy, Nhà trường đã đề ra 3 biện pháp thực hiện: Dạy học qua Internet (e-

learning), Giao bài về nhà và Dạy bù. 

  

1. Dạy học qua Internet (e-learning) bao gồm các tiết học trực tuyến với giáo viên và học 

qua nội dung được chia sẻ qua email/Microsoft Teams 

  



 

Với cơ sở vật chất kỹ thuật được đầu tư qui củ và đội ngũ sư phạm đã được chuẩn bị cùng sự 

hướng dẫn trực tiếp của Hội đồng cố vấn chuyên môn, Hệ thống trường EMASI đã sớm thực 

hiện phương thức dạy học trực tuyến cho học sinh và áp dụng đồng bộ ở tất cả khối lớp. Qua 

những ngày đầu bỡ ngỡ, đến nay học sinh đã tự tin với hình thực học tập mới này, nhất là ở 

khối Trung Học và ở lớp lớn Tiểu Học, có thể đánh giá đạt yêu cầu từ 90% đến 95%. Ở khu 

vực lớp nhỏ, lớp 1, lớp 2 và Mẫu Giáo thì còn khó khăn, đặc biệt là Mẫu Giáo K1, K2. 

 

2. Cung cấp tài liệu in ấn về nhà 

 

Đây là giải pháp bổ sung cho phương thức dạy học qua Internet (e-learning) đối với một bộ 

phận nhỏ học sinh không có phương tiện trực tuyến hoặc vì quá nhỏ mà không có sự trợ giúp 

của phụ huynh. Nhà trường có cung cấp in ấn các tập tài liệu học tập nhằm hỗ trợ cho các em 

học tập ở nhà. Hình thức này đang được áp dụng cho học sinh Mẫu Giáo, Tiểu Học và cũng 

ghi nhận được nhiều sự ủng hộ của Quý phụ huynh. 

  

3. Dạy bù 

 

Đây là giải pháp cơ bản nhất, bù đắp những khoảng trống của 2 giải pháp trên về cả thời gian 

thực hiện chương trình và chất lượng giáo dục. Nhưng phải chờ đến khi cửa trường được mở 

lại! 

  

Khi cửa trường mở lại, thầy cô giáo sẽ đánh giá lại toàn bộ quá trình học trực tuyến và giao bài 

về nhà để phát huy những kết quả đạt được và bổ sung những khoảng trống nhằm có biện 

pháp đảm bảo chất lượng của từng học sinh thông qua năm học đầu tiên của trường với mục 

tiêu tạo dựng nền móng vững chắc cho những năm học tiếp theo. 

  

Với giải pháp này, nếu cửa trường được mở ra vào tháng 5/2020 là tuyệt vời! Khi đó, Nhà 

trường sẽ đảm bảo hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ năm học đã đề ra. Trước tình hình diễn biến 

dịch bệnh mấy hôm nay và sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Trung ương và thành phố Hồ 

Chí Minh, Chúng tôi rất hi vọng giải pháp dạy bù của Nhà trường đề ra có điều kiện khả thi!   

 

Về thời gian và nội dung dạy và học bù, chúng tôi sẽ tổ chức theo căn cứ tính hiệu quả của 

chương trình học qua Internet (e-learning) và hình thức gửi bài về nhà một cách rất khách 

quan và cụ thể như sau: 

  

3.1. Đối với Mẫu Giáo: 

  

Ngày đi học lại 
 Trước 

15/05 
18/05 - 12/06 Sau 15/06 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Đối với Tiểu học và Trung học 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vui lòng xem lịch niên học 2019-2020 của EMASI tại đây 

  

Tuy vậy, việc dạy bù sẽ không căn cứ một cách máy móc vào thời gian tính mà trên hết là chất 

lượng hoàn tất chương trình năm học của học sinh. Nhà trường còn có thể phụ đạo thêm cho 

những học sinh có khó khăn trong học tập để các em đạt kết quả tốt nhất theo yêu cầu. 

  

Trong trường hợp học sinh không thể đi học lại cho đến cuối tháng 06/2020 và kế hoạch dạy 

bù bị ảnh hưởng, Nhà trường sẽ thông báo về kế hoạch mới cho Quý phụ huynh. 

  

II. Vấn đề học phí Học Kì II và cách giải quyết 

Tổng số tuần của HK2* 17,5 17,5 17,5 

Số tuần đã học (06-17/01/2020)* 2 2 2 

Số tuần học e-learning 12,5 13,5 15,5 

Số tuần thực học sau khi quay lại và 

dạy bù 
13 13 

Thông báo 

sau 

Ngày kết thúc thời gian dạy bù 31/07/2020 
Trễ nhất 

14/08 

Thông báo 

sau 

Ngày đi học lại 
 Trong tháng 

5 

Trong tháng 

6 
Tháng 7 

Tổng số tuần của HK2* 17,5 17,5 17,5 

Số tuần đã học (06-17/01/2020)* 2 2 2 

Số tuần học e-learning 12,5 15,5 15,5 

Số tuần thực học sau khi quay lại và 

dạy bù 
11 9 

Thông báo 

sau 

Ngày kết thúc thời gian dạy bù 15/07/2020 31/07/2020 
Thông báo 

sau 

https://u8690838.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=UXaPgVi-2FKjDZyvOtZ-2FddezbZxOg62YTDD17-2Bu6-2B9Lhd00Fdnd482xtHttTStVradwImvM0MUzghqQif7f3gIsUsojUfeyYShGuaC-2F2wUl8nLpRiPJZ9qLmwz0QMPAb20l2h-_VlM1pAHLjOEsuVTV57IZtX8hW5ydCDhyQx2O3lpv1U6zKYUFj4bKhifZSR9MG9S68Bj9Gr4I155boWGZSo3clnJ7raKNCLQq4KX4qGpARGyiAQ-2F0-2FH1hx9i0P6JxCgSgJOx4QysNBpdgYcqBMFV-2FZvUcQ6-2FcfgdJxFFTYeNVUZNHJepNnhuXJFfG3ec3PDQIMSS-2BFeZb5vmk4kvzTFvWfRGyHVTqdc-2Fsb5O27Q9x5PQ-3D


 

  

Như đã giải thích với Quý phụ huynh trong bức thư trước, học phí sẽ được chi phí cho lương 

giáo viên và nhân viên, học liệu, chi phí duy trì cơ sở vật chất, chi phí vận hành của toàn bộ bộ 

máy Nhà trường. Tất cả các chi phí này, mặc dù Nhà trường phải hoạt động trực tuyến, đều 

phải chi trả đầy đủ 100% do Nhà trường vẫn phải đang hoạt động và cung cấp liên tục dịch vụ 

dạy học cho học sinh để đảm bảo các em phải hoàn thành chương trình học theo qui định. 

Trên thực tế, Hệ thống trường EMASI đang phải chịu phát sinh rất nhiều chi phí và sẽ chắc 

chắn chịu thêm nhiều khoản chi phí khác, bao gồm việc cung cấp đầy đủ và đồng bộ cơ sở hạ 

tầng cho việc dạy học qua Internet, bồi dưỡng và đào tạo giáo viên sớm thích nghi với phương 

pháp mới cũng như phải kéo dài năm học theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và thông qua chương 

trình dạy bù. 

 

Về những khoản tiền Phụ huynh đã đóng, Nhà trường sẽ giải quyết theo nguyên tắc: “Không 

cung cấp dịch vụ thì không thu tiền”, như vậy: 

 

• Về tiền ăn và tiền xe buýt, Nhà trường sẽ tính phí theo số ngày học thực tế mà học sinh sử 

dụng, ngay sau khi hoàn thành năm học 2019-2020, Nhà trường sẽ chuyển phí còn dư sang 

cùng loại phí cho năm học 2020-2021. Trường hợp học sinh ngưng sử dụng dịch vụ, Nhà 

trường sẽ hoàn lại phí cho gia đình. 

• Về tiền học liệu, Nhà trường đảm bảo các em học sinh được cung cấp đầy đủ sách vở, tài 

liệu và dụng cụ học tập của năm học khi hoàn thành xong chương trình năm học 2019-2020. 

• Tiền cơ sở vật chất năm học là khoản đầu tư cố định từ đầu mỗi năm học và không hoàn lại. 

Nhà trường đảm bảo tất cả học sinh được sử dụng tối đa hệ thống cơ sở vật chất đã đầu tư từ 

đầu và được trang bị thêm theo các đợt trong năm học và qua chương trình học bù. 

• Về học phí, Nhà trường sử dụng theo kế hoạch với yêu cầu tất cả vì trách nhiệm hoàn thành 

chương trình học tập cho học sinh từ việc học trực tuyến đến việc dạy bù, kéo dài thời gian 

sau này để hoàn thành nhiệm vụ năm học theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và kéo dài thêm năm 

học qua chương trình học bù; Nhà trường sẽ không thu phí thêm cho những khoản phát sinh 

nói trên. 

  

III. Học phí năm học 2020 – 2021 và trường hợp không khai giảng được năm học mới 

  

Cũng với nguyên tắc “Không cung cấp dịch vụ thì không thu tiền”.  Nếu năm học mới không 

khai giảng được thì Nhà trường sẽ hoàn lại học phí đã đóng cho năm học 2020-2021 cho phụ 

huynh học sinh. 

  

Quý vị Phụ huynh học sinh EMASI thân mến! 

 

Tình huống dịch bệnh xảy ra vào giữa năm học đầu tiên của Nhà trường là một tình huống hi 

hữu, xưa nay chưa có!  Quý vị và chúng tôi đã cố gắng chịu đựng trong những ngày qua và hi 



 

vọng chúng ta sẽ vượt qua và học sinh được sớm đi học lại vào tháng 5/2020.  Rất mong Quý 

vị cùng tiếp tục chia sẻ đồng hành với chúng tôi để việc học tập của các em được liên tục và 

hoàn tất năm học khó khăn này một cách tốt nhất. 

  

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào! 

 

TS Huỳnh Công Minh 

Tổng Hiệu trưởng 

  

----------- 

  

23rd April 2020 

  

Dear EMASI parents, 

 

Firstly, we would like to send all EMASI families warm greetings and our best wishes. We 

would also like to, once again, show our gratitude to you for your co-operation, especially 

during the social distancing time when students are unable to attend school due to Covid-19.  

 

Following our notices about the 2020-2021 academic year fees and after reading your emails 

as well as considering the input from meetings with representatives of parents of EMASI Nam 

Long and EMASI Van Phuc, we believe that there are three main issues to address: 

  

1.The planning and implementation of the E-learning, the quality of studying and the possibility 

of completing the 2019-2020 school year. 

2.Semester 2 fees issue and a solution. 

3.2020-2021 academic year fees and the possibility of not starting the new academic year. 

  

In turn, we would like to explain as follows: 

 

I. Planning and implementation of the e- learning, quality of studying and the possibility 

of completing the 2019-2020 school year. 

 

It is an ultimate requirement for our whole school staff to finish the 2019-2020 academic year 

for our students while maintaining the best quality of learning and teaching. In line with that 

commitment, we have identified 3 solutions - internet learning, providing homework & learning 

packs, and make-up classes. 

  

1. The e-learning includes live screening sessions with teachers and learning through 

interacting on emails/Microsoft Teams. 



 

  

With a considerable investment in infrastructure and supported by enthusiastic teachers who 

have been well prepared with direct training from the Academic Committee, both EMASI 

schools reacted quickly and simultaneously across all grades. After the first few days of getting 

used to the new approach, our students have become familiar with new learning methods - 

especially among Elementary, Middle and High Schools students -  with a rate of 90% to 95% 

participation. For the younger grades - Grade 1, Grade 2 and Kindergarten -  we did note some 

difficulties, especially for the K1 and K2 students. 

 

2. Providing learning packs and homework 

 

This is more of a situational solution to enhance the E-learning for a small amount of students 

who are not well equipped with the necessary tools or who are too young to learn with parental 

guidance. We have therefore provided printed learning packages to support our students in 

studying at home. Learning packages have been widely applied to Kindergarten and 

Elementary students and their use has received positive feedback from parents.  

 

3. Make-up classes 

 

Our main solution is to make up for the limitations of the two above solutions in terms of 

implementation time and educational quality. However, clarity about make-up classes will have 

to wait until the schools reopen. 

  

When our students return, our teachers will re-evaluate the E-learning and homework learning 

process to enhance what has been achieved and fix what has been missed in order to ensure 

the quality of learning for each student.  

 

We sincerely hope that both schools can re-open in early May 2020 so that we can fully 

complete the requirements of this year. Observing the situation of the pandemic in the last few 

days and noting the careful actions of the country and city governments, we really hope that 

our make-up classes can be determined as soon as possible. 

 

In terms of the duration and content of the make-up classes, please note the following; 

 

3.1. For Kindergarten 

  

Resuming Date 
 Before 

15/05 

18/05 - 

12/06 
After 15/06 

Total weeks in Semester 2* 17,5 17,5 17,5 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. For Elementary and Middle/High School 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Please refer to the EMASI 2019-2021 academic calendar here 

  

However, the make-up lesson plan is not strictly based on the calculated time but on the quality 

of acquiring the requirements of the school year. Besides, we will arrange personalized tutoring 

classes for struggling students until they get the expected outcome. 

 

In case students cannot return to school until the end of June and the make-up plan is affected, 

we will update with you on the new plan as soon as possible. 

  

II. In terms of the 2nd Semester fees and solution 

  

Weeks studied (06-17/01/2020)* 2 2 2 

Weeks counted for E-learning 12,5 13,5 15,5 

Actual studying week when 

resuming 

plus make-up weeks 

13 13 

To be 

confirmed 

at a later date 

Last day of school 31/07/2020 Latest 14/08 

To be 

confirmed 

at a later date 

Resuming Date  Within May Within June July 

Total weeks in Semester 2* 17,5 17,5 17,5 

Weeks studied (06-17/01/2020)* 2 2 2 

Weeks counted for E-learning 12,5 15,5 15,5 

Actual studying week when resuming 

plus make-up weeks 
11 9 

To be confirmed 

at a later date 

Last day of school 15/07/2020 31/07/2020 
To be confirmed 

at a later date 

https://u8690838.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=UXaPgVi-2FKjDZyvOtZ-2FddezbZxOg62YTDD17-2Bu6-2B9Lhd00Fdnd482xtHttTStVradwImvM0MUzghqQif7f3gIsUsojUfeyYShGuaC-2F2wUl8nLpRiPJZ9qLmwz0QMPAb205Cbv_VlM1pAHLjOEsuVTV57IZtX8hW5ydCDhyQx2O3lpv1U6zKYUFj4bKhifZSR9MG9S68Bj9Gr4I155boWGZSo3clmPr6-2BxrW5l9eQ0ozlo6JJ-2FJjFvSmKS47MptEbxDTMTOwGSaYWTt9t74HSYlNWqEDDpNU8xyzPjfNWJKu1u3JD1O5RbkKhDSGwQ4MKeKFGEu3-2Bu26yvFh5kYes4UK3o8v8MmHZqYP8THI4I9XfPENk8-3D


 

As explained to you in the last email, fees are used to pay our teachers and staff, to purchase 

teaching accessories, to maintain facilities and to fund the overall operating costs for our two 

schools. Despite E-learning, we will still have to pay 100% of these costs as we still have to 

operate and provide a service continuously for our students to make sure they can complete 

the school year as required. In fact, our EMASI Schools are also having to pay for many 

additional costs and will incur more including supplying sufficiently and simultaneously the 

infrastructure for the E-learning via internet, for training and guiding our teachers to adapt to 

this new method as well as extending the school year as governed by the MOET and for the 

make-up lesson plan. 

  

In terms of what you paid, we will use a “no service no charge” basis, which means: 

 

• With regards to meal and bus fees, we will charge based on the actual number of days used 

after finishing the 2019-2020 year. We will carry forward the balance to the same category for 

the 2020-2021 year. In case of a person not using the meal or bus service anymore, the 

balance will be refunded. 

• With regards to text books and learning materials, we will endeavor to ensure that all students 

are supplied with all necessary books, notebook and learning materials upon completion of the 

2019-2020 school year. 

• The annual development fee is a fixed investment for each year and will not be refunded. We 

will, however, make sure that all students can use and experience - to the fullest - our high 

standard facility which was well built in the beginning and further improved during the school 

year. 

• Fees will still be used to follow the whole year plan with the ultimate purpose of completing 

the learning program for all of our students from E-learning to make-up class and extending the 

school time, thereby fulfilling the requirements of the school year as governed by the MOET. 

We will not charge any additional cost to parents for extending the school year. 

 

III. 2020-2021 school year fees and the likelihood of not starting the new school year 

  

Still on the “no service no charge” basis, if we cannot open the new school year, we will refund 

the 2020-2021 school year fees that you have paid. 

  

Dear Parents, 

 

The COVID-19 pandemic occurring in the very first year of operation of our schools is 

unprecedented. We have all been struggling during the last few months and hopefully we can 

overcome this difficulty and return to school in May 2020.  

We really hope you continue to understand our situation and walk with us to ensure continuity 

of our students’ learning and achieve the requirements of this school year to our best. 



 

 

Thank you and best regards, 

 

Dr Huynh Cong Minh 

Superintendent 

 


