
 

 

THƯ NGỎ 
TP.HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2020 

 
Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, việc học tập của học sinh đã bị gián đoạn. Hơn bao giờ 
hết, chúng ta đều mong muốn con em được trở lại trường vui học và rèn luyện cùng bạn bè. 
Đặt mình vào vị trí của Phụ huynh, VSTARSCHOOL hiểu được những khó khăn không chỉ về 
kinh tế, mà còn phải sắp xếp công việc và thời gian hỗ trợ con em học qua internet. Trong khi 
chờ đợi dịch bệnh được đẩy lùi, nhà trường đã thực hiện việc giảng dạy từ xa theo chỉ đạo của 
ngành Giáo dục và đã được Phụ huynh đồng hành hợp tác. 
VSTARSCHOOL xin chia sẻ kế hoạch sắp tới cùng Quý Phụ huynh nhằm giúp học sinh hoàn 
thành chương trình năm học 2019-2020 tốt đẹp. 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ II 

CẤP TIỂU HỌC 

Học sinh đã học tuần 19 và 20 của Học kỳ II (HKII) trước Tết Canh Tý.  
Sau Tết, VSTARSCHOOL đã gửi bài tập ôn mỗi ngày gồm 3 môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng 
Anh trong 6 tuần kế tiếp từ ngày 10/2 đến 16/3. 
Thực hiện công văn số 830/GDĐT-TH ngày 16/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo 
TP.HCM (SGD) về việc hướng dẫn học qua internet và công văn số 1125/BGDĐT-GDTH 
ngày 31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGD) về điều chỉnh chương trình HKII. Nhà 
trường đã nghiên cứu và áp dụng hình thức giảng bài mới qua clip với nhiều công sức đầu 
tư, cũng như giao bài online trên Google Classroom để Phụ huynh và học sinh có thể cập 
nhật vào thời gian rảnh rỗi. Với hình thức này, học sinh có thể tìm hiểu, xem lại bài mới 
nhiều lần và gia đình có thể kiểm tra việc học của con em mỗi ngày qua việc chấm sửa, 
nhận xét của giáo viên. Bên cạnh đó, nhà trường còn thường xuyên báo cáo Phòng Giáo 
dục và Đào tạo Quận 7 về việc dạy đúng tiến độ theo quy định của phân phối chương trình. 
Thời gian qua, nhà trường cũng được nhận nhiều phản hồi tích cực cũng như những vấn đề 
cần khắc phục nên tiếp tục tăng cường biện pháp trực tuyến giảng, giải đáp thắc mắc qua 
Google Meet nhằm hỗ trợ việc học ở nhà cho các học sinh. 

 
CẤP TRUNG HỌC (THCS – THPT) 

Học sinh đã học được 2 tuần của HKII trước Tết Canh Tý. 
Từ ngày 10/2 đến 01/4, với mục tiêu ôn tập các kiến thức đã học, giáo viên đã gửi và chấm 
sửa bài cho học sinh qua ứng dụng Edmodo. 



 

 

Thực hiện theo công văn số 1029/GDĐT-TrH, kể từ ngày 6/4/2020, học sinh được học tiếp 
chương trình HKII với các nội dung tinh giản theo văn bản 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 
31/3/2020. VSTARSCHOOL đã thực hiện kế hoạch dạy học qua Internet với ứng dụng 
Google Classroom và Google Meet để tổ chức, quản lý các hoạt động dạy và học của các 
khối lớp. Theo thời khóa biểu của từng lớp, giáo viên gửi tài liệu học tập, các clip bài dạy với 
nhiều công sức và đầu tư để học sinh có thể xem nhiều lần và chủ động về thời gian nắm 
bắt kiến thức hiệu quả hơn. Học sinh được giao nhiều dạng bài tập và được giáo viên 
chấm, sửa bài cũng như giảng dạy trực tuyến. Các lớp đã dần đi vào ổn định theo nội quy 
và quy trình của nhà trường. 

Vì tôn chỉ hoạt động của VSTARSCHOOL luôn đảm bảo mọi chuẩn mực giáo dục nên khi 
chuyển đổi từ dạy thực tế sang dạy online 100%, VSTARSCHOOL rất cẩn trọng trong việc lựa 
chọn phương pháp tiếp cận cũng như các công cụ hỗ trợ và luôn lượng giá kỹ lưỡng trước khi 
áp dụng thực tế cho học sinh. Chính vì thế, VSTARSCHOOL cần nhiều thời gian, vật lực và 
công sức của tập thể thầy cô. 

Hiện nay bệnh dịch chưa được khắc phục, học sinh vẫn được nghỉ tiếp đến ngày 03/05/2020 

(theo công văn số 1420/UBND-VX ngày 18/4/2020 của UBND.TPHCM). VSTARSCHOOL đã 
chuẩn bị nhiều phương án cho HKII nhưng vẫn chờ chỉ đạo của UBND.TPHCM về thời gian 
học tiếp, học bù để hoàn thành chương trình năm học. Sau khi học sinh đi học trở lại, thầy cô 
các khối lớp sẽ có kế hoạch bổ sung kiến thức trọng tâm cho học sinh. Nhà trường cam kết 
đảm bảo dạy đúng chương trình theo chuẩn quy định của BGD. Tùy tình hình dịch bệnh, nhằm 
mục tiêu giúp học sinh đạt chuẩn Tiếng Anh theo lộ trình của VSTARSCHOOL trong năm học 
2019-2020 và để chuẩn bị tốt cho học sinh khi bước vào năm học mới 2020-2021, nhà trường 
có thể hỗ trợ thêm cho học sinh bằng cách gia tăng thời gian học mà Phụ huynh không phải trả 
thêm chi phí. 

HOÀN PHÍ NĂM HỌC 2019-2020 

Như mục trên đã nêu, trước Tết Canh Tý, học sinh đã học 2 tuần chương trình HKII và được 
nghỉ Tết. Do tình hình dịch bệnh nên HKII tạm ngưng theo chỉ đạo của UBND.TPHCM, 
VSTARSCHOOL sẽ điều chỉnh lịch học HKII phù hợp và thông báo cho Phụ huynh trong thời 
gian sớm nhất ngay khi UBND.TPHCM cho phép học sinh đi học lại. 
Các khoản phí của HKII năm học 2019-2020 bao gồm các phí sau: 

1. Học phí HKII 

VSTARSCHOOL sẽ chờ công văn chính thức từ UBND.TPHCM về ngày học sinh được 
phép quay trở lại trường và ngày kết thúc năm học. Ngay sau đó, VSTARSCHOOL sẽ có 
câu trả lời thoả đáng cho Quý Phụ huynh đã đồng hành cùng nhà trường. Bên cạnh đó, 
Quý Phụ huynh có thể yên tâm rằng VSTARSCHOOL cam kết tôn trọng chính sách phí 
(bao gồm chính sách hoàn phí) của nhà trường đã công bố và VSTARSCHOOL sẽ thực 

hiện nghiêm túc. 



 

 

2. Các phí dịch vụ khác (phí ăn sáng, phí bus, phí nội trú) 

Nếu Phụ huynh có nhu cầu hoàn phí các dịch vụ trên khi không tiếp tục sử dụng trong các 
tháng còn lại của HKII, xin vui lòng liên hệ phòng Tuyển sinh qua số điện thoại hotline 
1900.6433 (ext: 0). VSTARSCHOOL cam kết hoàn phí theo chính sách phí đã ban hành. 
Trong trường hợp Phụ huynh vẫn tiếp tục sử dụng, khi kết thúc năm học 2019-2020, nhà 
trường sẽ dựa trên thời gian thực tế đã sử dụng dịch vụ và hoàn phí các tháng không sử 
dụng theo đúng chính sách phí của nhà trường. 

 
Lưu ý: Để đảm bảo an toàn về sức khoẻ của nhân viên VSTARSCHOOL trong tình hình 
dịch bệnh nên việc hoàn phí sẽ được thực hiện sau khi UBND.TPHCM cho phép học sinh đi 
học lại, kính mong Phụ huynh thông cảm. Nếu Phụ huynh có nhu cầu hoàn phí các dịch vụ, 
xin vui lòng liên hệ trước với phòng Tuyển sinh để nhà trường sắp xếp việc hoàn phí thuận 
tiện cho Phụ huynh. 

 
 
NĂM HỌC 2020-2021 

Để Quý Phụ huynh có được sự chủ động về tài chính, 
VSTARSCHOOL đã thông báo sớm học phí của năm học 2020-
2021. VSTARSCHOOL cam kết học phí năm học 2020-2021 
không tăng so với năm học 2019-2020. Quý Phụ huynh có thể 
tham khảo bảng so sánh học phí bên cạnh. 

Lịch học của năm học 2020-2021 đã được nhà trường chuẩn bị 
kỹ lưỡng với khung thời gian hoạt động tương tự các năm học 
trước và sẽ thông báo đến Phụ huynh ngay khi học sinh đi học 
trở lại. Quý Phụ huynh có thể đóng học phí năm học mới vào bất 

kỳ thời điểm nào trước ngày nhập học thực tế (nếu vẫn còn chỗ). 

Nếu có nhu cầu đóng phí sớm, Phụ huynh vui lòng liên hệ phòng 
Tuyển sinh qua Tổng đài 1900.6433 (ext:0) của VSTARSCHOOL 
để biết thêm chi tiết các chính sách ưu đãi của nhà trường. 

Kính mong Quý Phụ huynh tin tưởng và đồng hành cùng 
VSTARSCHOOL trong sự nghiệp giáo dục. 
 
Trân trọng cảm ơn Quý Phụ huynh. 

 
 
 
 

 
 

VSTARSCHOOL 
 

HỌC PHÍ  
(Đóng sau ngày 30/6  

đến trước ngày nhập học) 

KHỐI 
NĂM HỌC 
2019-2020 

NĂM HỌC 
2020-2021 

1 124,300,000 124,300,000 
2 135,300,000 135,300,000 

3 146,300,000 146,300,000 
4 157,300,000 157,300,000 
5 168,300,000 168,300,000 

6 184,800,000 184,800,000 
7 201,300,000 201,300,000 

8 217,800,000 217,800,000 
9 234,300,000 234,300,000 
10 239,800,000 239,800,000 

11 261,800,000 261,800,000 

12 294,800,000 294,800,000 

 


