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Ngày 11 tháng 05 năm 2020 
  
Kính gửi: Quý vị phụ huynh Trường EMASI  
  
Lời đầu tiên, chúng tôi mong tất cả các gia đình được an toàn, mạnh khoẻ. Hôm nay, nhà 
trường rất vui mừng được chào đón các em học sinh từ cấp 1 trở lên quay lại học tập sau 
nhiều tuần phải học E-learning từ nhà vì lệnh đóng cửa trường học của chính quyền do đại 
dịch COVID-19. Mặc dù tất cả chúng ta đều hết sức hạnh phúc khi thầy trò, bạn bè lại được 
gặp lại nhau dưới mái trường EMASI tươi đẹp, chúng tôi cần lưu ý toàn thể cộng đồng rằng 
chúng ta cần tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ 
Y Tế và Bộ GD&ĐT. Việc thực hiện các qui trình phòng bệnh trong trường học có thể phải 
thay đổi một số thói quen cũ và kèm theo một vài bất tiện, tuy nhiên điều này là cần thiết để 
đảm bảo một môi trường học tập an toàn cho học sinh và đội ngũ giáo viên, nhân viên trong 
trường.  
  
Liên quan đến vấn đề học phí Học kỳ 2 trong thời gian học sinh học E-learning, mặc dù nhà 
trường đã có giải thích, nhưng một số phụ huynh còn chưa hài lòng với cách giải quyết của 
nhà trường. Vì vậy, để đáp lại yêu cầu đó, và để thể hiện sự cầu thị của nhà trường đối với 
những góp ý của phụ huynh học sinh, Ban Điều Hành Trường EMASI quyết định như sau : 
  
1. Hoàn lại học phí cho những ngày học trực tiếp còn thiếu sau khi đã tổ chức dạy bù, cụ thể 
theo từng khối lớp như sau : 
  

 Mẫu giáo : hoàn 100% 
 Lớp 1, 2, 3 : hoàn 70% 
 Lớp 4, 5 : hoàn 50% 
 Lớp 6 trở lên : hoàn 30% 

  
2. Các phí dịch vụ cho tiền ăn và dịch vụ xe buýt sẽ được tính cho số ngày thực tế sử dụng 
dịch vụ, số tiền còn dư sẽ được chuyển sang năm học sau nếu học sinh tiếp tục đăng ký học 
tại trường, hoặc hoàn lại vào cuối năm học trong trường hợp học sinh không tiếp tục theo 
học tại EMASI. 
  
3. Đối với trường hợp đã đóng học phí sớm (100%) hoặc đóng phí giữ chỗ (35%) cho năm 
học 2020 - 2021, nay phụ huynh thay đổi ý định không tiếp tục cho con em theo học tại 
EMASI, nhà trường sẽ hoàn lại 100% phí đã đóng nếu phụ huynh thông báo cho nhà trường 



 

trước ngày 31/05/2020. Nếu quý phụ huynh thông báo cho nhà trường sau ngày 31/05/2020 
thì Chính sách Hoàn phí theo Biểu phí Năm học của Nhà trường sẽ được áp dụng.   
  
Ngoài ra, Trường EMASI cũng vừa điều chỉnh lại lịch năm học 2020 - 2021 và bổ sung thêm 
2 tuần học để học sinh có thêm thời gian trải nghiệm trong học đường, bù đắp lại thời gian 
các em không được đến trường trong năm học 2019 - 2020. 
  
Đại diện Ban Điều Hành Trường EMASI sẽ có lịch làm việc tại cả hai Trường EMASI Nam 
Long và EMASI Vạn Phúc trong tuần sau để gặp gỡ các gia đình có nhu cầu trao đổi về bất 
cứ nội dung nào quí vị đang thắc mắc. Một lần nữa, xin cảm ơn cộng đồng trường EMASI 
cho những đóng góp và chia sẻ của quí vị trong thời gian khó khăn vừa qua và chúng tôi luôn 
mong được tiếp tục đồng hành cùng quí vị trong thời gian tới để xây dựng một môi trường 
giáo dục tốt nhất cho con em chúng ta. 
  
Trân trọng cảm ơn. 
Ts Huỳnh Công Minh 
Tổng Hiệu trưởng 
  

----------- 
  
Dear EMASI parents, 
  
Firstly, we trust that this communication finds you healthy and safe. Today we were pleased 
to welcome students from Grade 1 back to school after weeks of E-learning due to Covid-19. 
Even though our students were happy to finally meet their teachers and friends in our two 
EMASI schools, please note that we still need to strictly follow the disease prevention 
procedures and regulations as determined by the Ministry of Health and the Ministry of 
Education & Training. Following these guidelines may lead to changes in familiar routines and 
may cause some inconvenience, however, this is essential to ensure a safe and healthy 
educational environment for our students and faculty. 
  
With regards to the Semester 2 fees during the E-learning period, in response to a number of 
parental demands, we have have decided to: 
  
1. Refund all the actual missing days after make-up class, specifically as following: 
  

 Kindergarten: full refund 
 Grade 1,2,3: refund of 70% 
 Grade 4,5: refund of 50% 
 From Grades 6: refund of 30% 

  
2. Meal and bus fees will be calculated on the actual days used and the balance transferred 
to the next academic year if the student continues to study at the school or will be refunded at 
the end of this academic year if he/she withdraws. 



 

 
3. If you have already paid tuition in advance the whole annual tuition fees (100%) or the first 
payment (35% of the annual tuition fee) for the next academic year 2020-2021 and decide to 
withdraw, we will refund 100% of what you paid if written notice is given before 31/05/2020. 
For any withdrawal made after 31/05/2020, the school Refund Policy stated in the Schedule 
of Fees will be applied. 
  
In addition to the above, we  have also adjusted our 2020-2021 academic year schedule and 
added an additional 2 more weeks so that our students to make up for the time that was 
missed in 2019-2020. 
Further, representatives of the Executive Board will visit EMASI Nam Long and EMASI Van 
Phuc to meet families who would like to discuss any matter related to the respective school. 
  
Once again, we would like to thank you for your understanding during this difficult time and 
we would like to continue our school-parent partnership in the future to offer the best 
educational environment for our students. 
  
With best regards, 
Dr Huynh Cong Minh 
Superintendent 

 


