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Please find English version below 

  

Ngày 29 tháng 4 năm 2020 

  

Kính gửi Quý phụ huynh, 

 

Nhà trường vui mừng thông báo về việc chào đón các em học sinh quay lại Trường bắt đầu từ 

thứ Hai, 04/05/2020. Hệ thống trường EMASI cũng vui mừng được xác nhận của Phòng Giáo 

dục & Đào tạo về việc vượt điều kiện về an toàn phòng chống dịch cho học sinh khi đi học trở 

lại. 

 

Theo đây, Quý phụ huynh vui lòng lưu ý lịch bắt đầu đi học lại và kết thúc năm học theo từng 

khối lớp như sau: 

  

  

Khối 

  

  

Ngày bắt đầu đi học lại 

  

  

Ngày kết thúc năm học 2019-

2020 

  

Khối 9 Thứ Hai, 04/05/2020 17/07/2020 

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

Khối 1,2,3 Thứ Hai, 11/05/2020 17/07/2020 

Mẫu giáo K2 Thứ Hai, 18/05/2020 31/07/2020 

Mẫu giáo K1 Thứ Hai, 25/05/2020 07/08/2020 

 

Năm học 2020-2021 dự kiến sẽ khai giảng vào ngày 17/08/2020. 

 

Trong đó, ngày đầu tiên đi học các em học sinh sẽ được tập huấn và hướng dẫn các bước 

phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho cá nhân và cộng đồng. Bên cạnh đó, Nhà 

trường cũng sẽ dành thời gian còn lại để đánh giá kiến thức học tập của những thời gian học 

qua Internet E-learning của học sinh để lên kế hoạch chi tiết cho việc ôn tập và củng cố kiến 

thức của giai đoạn này. 

  



 

Ngoài ra, tất cả các em học sinh từ lớp 1 trở lên sẽ tham gia các bài thi thử (thi đọc/viết) của 

Cambridge qua trực tuyến do giáo viên của Nhà trường chuẩn bị trong tuần sau. Phần thi 

nghe/nói sẽ được thực hiện vào ngày đầu tiên đi học lại là 08/05/2020 (đối với lớp 4 trở lên) và 

ngày 11/05/2020 (đổi với lớp 1-3). Thông tin cụ thể về kỳ thi thử và thi chính thức sẽ được gửi 

qua một email riêng. 

  

Phụ huynh cũng vui lòng lưu ý các điểm quan trọng sau: 

  

 Học sinh và Phụ huynh cần đọc, hiểu và tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống 
dịch khi đi học. Vui lòng xem link đính kèm về chi tiết tại đây. 

 Tất cả học sinh, phụ huynh và người đưa đón học sinh phải khai báo y tế trước khi học 
sinh đi học tại link khảo sát.  

 Chương trình học qua Internet E-learning vẫn được duy trì cho các khối lớp đến khi đi 
học lại. 

 Dịch vụ xe buýt của Nhà trường sẽ bắt đầu hoạt động trở lại vào thứ Sáu, ngày 
08/05/2020. 

 Các tiết học bơi sẽ bắt đầu vào ngày thứ Hai, 11/05/2020. Trường hợp Phụ huynh 
không muốn học sinh tham gia các tiết học bơi, vui lòng thông báo cho giáo viên chủ 
nhiệm của học sinh. 

 

Trường hợp Quý phụ huynh có câu hỏi hay thắc mắc nào, vui lòng liên hệ Văn phòng Tuyển 

sinh để được hỗ trợ. 

 

Nhà trường rất mong được chào đón các em học sinh quay lại Trường bắt đầu vào tuần sau! 

 

Trân trọng, 

Nguyễn Thị Thu Cúc 

Hiệu trưởng trường EMASI Vạn Phúc 

  

------------ 

  

Dear Parents, 

  

We are very glad to welcome our students back to school starting from next week, 04 May 

2020. We are also happy to receive excellent accreditation from the Department of Education & 

Training on surpassing all the requirements for when students return. 

https://u8690838.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=lExDjstXzNcLuULbFdl7Z6xenLiao8deyBs8EIfytPqWL-2FpyB6OssxPlEtVJ9OmghaW4I5SThZEYH7IShrCIk6j7nexeltCIxjZEGaei6l3moWAmnK7V3tRYaM3c8YlogncsMCE1Gng02J9tifYDOJp9uhzJ7Mq9ZXteYNWKcwO-2F4PTESijWjISkowsG9MxW1Ee-_VlM1pAHLjOEsuVTV57IZtX8hW5ydCDhyQx2O3lpv1U4LdHhLjplhFUqFE5szjPADpS5rIxraD61W2fGYJhAd8RzDnCpwsCauAIFEpxn-2BtmhlEruaroaj32gBJSWxK5bOpgw7SGc3pocVVKNROC5ZHNPoDA-2BrMVT7BFsTAUPzZsp7s-2FVtA18ZDfME9EQIYRHOBcWzHv8wExNUbNmxFQSZqVO8zQ7RtWp1i0eq6i-2B-2B-2BxU-3D
https://u8690838.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=lExDjstXzNcLuULbFdl7ZyMMTrpGgXwe7d74XEHRUhlzO9qcFUqL69qm9z-2Fhp-2BpKc-2B4GRvW14EubhPbAhf8NOEBLuohgTB5z3oD5gXaFbbcTEvxH2KwbAMQQ-2BcY4xheVhibEo0vhen1WAxsWwWYNZooTOgIIIHYko-2FtflfUM-2F0g3rySsqvoT86sMqwh897JvA2iP_VlM1pAHLjOEsuVTV57IZtX8hW5ydCDhyQx2O3lpv1U4LdHhLjplhFUqFE5szjPADpS5rIxraD61W2fGYJhAd8T3oxSz4KKEXXP5CvV19DfjysTTD5UEbC1gah7kDQnKcph-2FMVXkBeccHViQ-2F29bsMNvE8YNaDu-2Bn0qqG-2FGPMBzd7ffZOF17w8Dr-2BDxlf14nqdSTZew-2FDXoMwzFdZl3IFWOoyHeFC1Dg01sRDW8DK3Nc-3D


 

 

Please note the returning date and end of school year date by grade as following: 

  

  

Grade 

  

Returning Date 

  

  

Ending Date of 2019-2020 

Academic Year 

Grade 9 Monday, 04/05/2020 17/07/2020 

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

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

Kindergarten K2 Monday, 18/05/2020 31/07/2020 

Kindergarten K1 Monday, 25/05/2020 07/08/2020 

  

  

The 2020-2021 academic year is expected to start on 17 August 2020. 

  

On the first day of returning, students will be trained and instructed on disease prevention, 

ensuring personal and community safety. Besides, we will also use the leftover time to evaluate 

what students learned during the E-learning periods to have a detailed revising plan. 

 

Also, all students from Grade 1 to 10 will have a practice examination (reading/writing) for 

Cambridge test prepared by our teachers next week. The listening/speaking tests will take 

place on the first resuming day of 08 May (for Grade 4 and above) and 11 May (for Grade 1-3). 

Detailed information on the test and the official examination will be announced soon in a 

separate email. 

 

Please take note the following important details: 

  

 Students and parents should read and understand all Health and Safety protocols 
when  school returns. Please see the following link. 

 All students, parents and guardians will need to submit medical information at this link. 
 The E-learning program will also be maintained for all grades until returning. 
 The Bus service will be back on Friday, 08 May 2020. 
 Swimming Classes will be back on Monday 11 May 2020. In case you don’t want your 

child to join, please notify the Form Teacher. 

https://u8690838.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=lExDjstXzNcLuULbFdl7Z6xenLiao8deyBs8EIfytPqWL-2FpyB6OssxPlEtVJ9OmghaW4I5SThZEYH7IShrCIk6j7nexeltCIxjZEGaei6l1YdrtL8PhoDshiz8bCMh4PpQuDucMbkHK5uLFpUqQSdVgb2snMTPKnHGrlxqEPGdKPKPZoSSlr8UJUzzGErtZgJ5Ky_VlM1pAHLjOEsuVTV57IZtX8hW5ydCDhyQx2O3lpv1U4LdHhLjplhFUqFE5szjPADpS5rIxraD61W2fGYJhAd8SwaxeCLeKckOuwMkJ8VSmQ6kDwaS4z81-2FMQuxT-2BaRltw5g4Pg7FWenhsWqlwBfsYhTV1g0stKSM1mScT1VK99DF4mB8cSRU-2Be195z0a4Nj3kUiLnZUwXiJxXkr-2B5iuexSKBOodJbsHY4fZw0slemYk-3D
https://u8690838.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=IdlAwuJ-2BFzIvO816OKsZLDjpn6Ex4Kv3N0SOeLILzm-2FkQUEwN5YVvnj3LKMFb-2BjVeYyBYze1-2FuhEZ8yzjPTD-2FCqhDTDUZY3oRhoCPbL5s-2FeuYX-2BUaOPl7e-2FlM8eJkMlkaLxj0zJHb9gY4ygUE17VAAPmEuASrubw0TV5DicwGFd3sbpD-2Bfxtf9xNpP7ehjUJniPA_VlM1pAHLjOEsuVTV57IZtX8hW5ydCDhyQx2O3lpv1U4LdHhLjplhFUqFE5szjPADpS5rIxraD61W2fGYJhAd8f3JVsORbwK3DSkQ5ba4SgK88vyE4H8AK65-2BEwySlOPZagfYr0IcIA4GlO6nEDlXD3pzxWPV4pguFyYq-2BnBtpbepIyAMKaQ7kD2whJuk24K2aZ7oXyH8DRaOTlWeaeTaS61hHLsEv7dn53Hi1laLluk-3D


 

  

In case you have any questions, please contact our Admissions Office for best support. 

  

We are looking forward to welcoming our students back next week. 

  

Regards, 

Nguyen Thi Thu Cuc 

Head of EMASI Van Phuc 

 

 


