
 

EMASI | Cập nhật mới về kế hoạch học kì II và năm học 2020-2021 

New Updates on Semester 2 Plan and the New Year Schedule  

Please find English version below 

  

Ngày 4 tháng 5 năm 2020 

  

Nhà trường rất vui mừng chào đón sự trở lại của các em học sinh bắt đầu từ tuần này sau 

nhiều tuần học trực tuyến với những nỗ lực đáng ghi nhận từ phía học sinh, giáo viên và hỗ trợ 

của các gia đình. Nhà trường xin gửi đến các gia đình những thông tin cập nhật quan trọng 

cho kế hoạch học tập sắp tới như sau: 

 

I. Kế hoạch học tập Học Kì II năm học 2019-2020 

 

Sau khi nhận được thông tin chính thức về ngày đi học lại, nhà trường xin gửi đến Quý phụ 

huynh cập nhật các mốc thời gian quan trọng về kế hoạch năm học 2019-2020 như sau.  

 

Khối Ngày đi học 

lại 

Ngày kết thúc NH 

2019-2020 

Tổng số tuần học 

sau khi trở lại 

Khối 9 04/05/2020 17/07/2020 11 

Khối 4,5,6,7,8,10 08/05/2020 17/07/2020 10 

Khối 1,2,3 11/05/2020 17/07/2020 10 

Khối Mẫu Giáo K3 18/05/2020 14/08/2020 13 

Khối Mẫu Giáo K1, 

K2 

25/05/2020 14/08/2020 12 

  

Như vậy, đối với Khối Mẫu Giáo, học sinh sẽ kết thúc năm học vào Thứ Sáu ngày 14/08/2020. 

Các khối lớp còn lại vẫn sẽ kết thúc năm học vào ngày 17/07/2020 như thông báo tuần trước. 

Quý phụ huynh Mẫu giáo lưu ý bắt đầu từ ngày mai, thứ Ba 05/05/2020 Nhà trường sẽ 

ngưng chương trình học trực tuyến cho đến khi học sinh đi học lại vào 18/05 hoặc 25/05 

để cho tập thể giáo viên và học sinh được nghỉ trước khi bước vào lịch học mới kéo dài 

xuyên suốt cho đến khi năm học mới khai giảng. 

  



 

II. Lịch năm học mới 2020-2021 

Phụ huynh vui lòng xem lịch hoạt động cho năm học 2020-2021 tại link sau. 

Các thông tin lưu ý cho năm học mới: 

 Năm học 2020-2021 sẽ bắt đầu vào Thứ Hai ngày 17/08/2020 
 Năm học mới đặc biệt sẽ được bổ sung thêm 2 tuần học (tổng cộng 187 ngày so với 

177 ngày của năm học 2019-2020). 

Nhà trường hi vọng sự sắp xếp và điều chỉnh về việc tăng thời gian học bù và bổ sung thêm 2 

tuần vào năm học mới sẽ đảm bảo được những cam kết của trường EMASI về chất lượng học 

tập cũng như kì vọng của các gia đình.  

Nếu Quý gia đình có thắc mắc hay câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ Văn phòng Tuyển sinh để 

được hỗ trợ. 

Trân trọng cảm ơn, 

Ts Huỳnh Công Minh 

Tổng Hiệu trưởng  

----------- 

Dear Parents, 

We are very happy to welcome our students back to the school after weeks of online learning 

with notable efforts from our students, teachers and great support from families. 

In line with our last communication, please note the following: 

I. Learning Schedule for the Semester II of 2019-2020 year 

After receiving official information on the back to school schedule, the important dates are as 

follows: 

Grade Resuming 

Date 

Ending Date of 

Semester II 

Total learning 

weeks after 

resuming 

Grade 9 04/05/2020 17/07/2020 11 

Grade 4,5,6,7,8,10 08/05/2020 17/07/2020 10 

Grade 1,2,3 11/05/2020 17/07/2020 10 

Kindergarten K3 18/05/2020 14/08/2020 13 

Kindergarten K1, 

K2 

25/05/2020 14/08/2020 12 

https://u8690838.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=lExDjstXzNcLuULbFdl7Z6xenLiao8deyBs8EIfytPqWL-2FpyB6OssxPlEtVJ9OmghaW4I5SThZEYH7IShrCIk6j7nexeltCIxjZEGaei6l2fsH2y-2BsJXSO5TxZiMR0Rn3kmKwYBSjoYdpud9l9mAFSSlMKB4bDjFYPUACjg-2B4cAi-2BRePnF7ZPvFqQNFcXTh4Lbxe_VlM1pAHLjOEsuVTV57IZtX8hW5ydCDhyQx2O3lpv1U6BPIFlDf3RLFcC-2BScQ5lg6YByRCRNTpTe-2FHq93s6ANnrlAKzgi5AIu1xqHfnZZhZ0-2BztOpCNg3O3nVZEZuLSLk30dc6otWvSp5yhsF9-2BBRIQ8GAvEKbN3aVog3XHy0-2F6F4zF3ox0j56Gn-2FzdgqvJHCg5ax6-2Bn1UMTiPcrLnwrpUaZC3jwcKrMoZ9zXKsClWHP9hc3DrhYvabXmZzTn9MGG


 

  

Thus, Kindergarten will continue to learn until Friday 14/08/2020 while students in Grade 1 and 

above will finish the school year on Friday 17/07/2020. 

Kindergarten parents please note that starting from tomorrow, Tuesday 05/05/2020, the 

E-learning program will complete and students will return to school on 18/08/2020 or 

25/05/2020. This is to ensure our teachers, staff and students will have a proper break 

before starting the new learning schedule which will last until the beginning of the next 

academic year. 

II. 2020-2021 Schedule  

Please find the 2020-2021 academic year schedule at the following link. 

Please note the important information below: 

 The 2020-2021 academic year will start on Monday, 17/08/2020. 
 The 2020-2021 academic year will be extended with 2 additional weeks compared to 

the last (total 187 days in comparison to 177 days of the 2019-2020 year) 

We hope that the amendments and arrangements above regarding make up class and a 2-

week extension for the new year will emphasize our commitment to the learning quality of our 

students. 

If you have any questions, please contact our Admissions Office.  

Regards, 

Dr Huynh Cong Minh 

Superintendent 

 

https://u8690838.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=lExDjstXzNcLuULbFdl7Z6xenLiao8deyBs8EIfytPqWL-2FpyB6OssxPlEtVJ9OmghaW4I5SThZEYH7IShrCIk6j7nexeltCIxjZEGaei6l2fsH2y-2BsJXSO5TxZiMR0Rn3kmKwYBSjoYdpud9l9mAFSSlMKB4bDjFYPUACjg-2B4cAi-2BRePnF7ZPvFqQNFcXTh4QqZ8_VlM1pAHLjOEsuVTV57IZtX8hW5ydCDhyQx2O3lpv1U6BPIFlDf3RLFcC-2BScQ5lg6YByRCRNTpTe-2FHq93s6ANnqUexhSkI-2F47mpi0Nv-2FUAwGE0MNHkqjuoq823zTOijJnOylIa-2FD5YQtRy6pveukSnvYFAQpD0geMb62KsI50NPO99aej1ie4XL5oVvoeOUqHGuGV-2FtW1Gtanc2aMuK8lFvJt-2BCtfvb6cYbQrbDZlAp-2BAjr2CeJUkHy-2FVryneGdWc

