
（Tháng1/2021）

Học kỳ mùa xuân Năm 2021 Ngày 2/4 (Thứ Sáu) Thi xếp lớp và phổ biến nội quy  (Dành cho học sinh mới)

5/4 (Thứ Hai) Thi xếp lớp và phổ biến nội quy  (Dành cho học sinh mới)

7/4 (Thứ Tư) Bắt đầu kỳ học

Số ngày học: 29/4 (Thứ Năm) ~ 5/5(Thứ Tư) Nghỉ Tuần Lễ Vàng

50 ngày 14/5 (Thứ Sáu) Giờ học ngoại khóa

Thi cuối kỳ

20/6 (Chủ nhật) Kỳ thi du học sinh EJU đợt 1

22/6 (Thứ Ba) Kết thúc học kỳ

Học kỳ mùa hè 30/6 (Thứ Tư) Thi xếp lớp  và phổ biến nội quy(Dành cho học sinh mới)

1/7  (Thứ Năm) Thi xếp lớp  và phổ biến nội quy(Dành cho học sinh mới)

4/7 (Chủ Nhật) Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT đợt 1

5/7 (Thứ Hai) Bắt đầu kỳ học

10/7 ( Thứ Bảy) Hội giao lưu với học sinh đã tốt nghiệp

22/7(Thứ Năm) Ngày của biển( Ngày lễ nghỉ )

Số ngày học: 23/7(Thứ Sáu) Ngày thể thao (Ngày lễ nghỉ.Khai mạc Olympic)

50 ngày Nghỉ hè

27/8(Thứ Sáu ) Giờ học ngoại khóa

Thi cuối kỳ

30/9 (Thứ Năm) Kết thúc học kỳ

Học kỳ mùa thu 6/10 (Thứ Tư) Thi xếp lớp và phổ biến nội quy(Dành cho học sinh mới) 

7/10 (Thứ Năm) Thi xếp lớp và phổ biến nội quy(Dành cho học sinh mới) 

11/10 (Thứ Hai) Bắt đầu kỳ học

14/11 (Chủ Nhật) Kỳ thi du học sinh EJU đợt 2

Số ngày học: 12/11 (Thứ Sáu) Giờ học ngoại khóa

50 ngày 5/12 (Chủ Nhật) Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT đợt 2

Thi cuối kỳ

21/12 (Thứ Ba) Kết thúc học kỳ

22/12 (Thứ Tư)  ~   10/1 (Thứ Hai.Ngày lễ nghỉ)     Nghỉ đông

Học kỳ mùa đông Năm 2022 Ngày 6/1 (Thứ Năm) Thi xếp lớp và phổ biến nội quy(Dành cho học sinh mới)

11/1 (Thứ Ba) Bắt đầu kỳ học

Giờ học ngoại khóa ( riêng từng lớp)

Số ngày học: Đầu tháng 3 Thi tốt nghiệp (Dành cho học sinh học đến tháng 3/2022)

50 ngày 5/3 (Thứ Bảy) Lễ tốt nghiệp (Dành cho học sinh học đến tháng 3/2022)

Thi cuối kỳ

24/3 (Thứ Năm) Kết thúc học kỳ

1/10 (Thứ Sáu)      ~    10/10 (Chủ nhật)            Nghỉ cuối kỳ

Tháng 12 (1 tuần trước khi hết kỳ )

Tháng 2 ~ Tháng 3

Tháng 3 (1 tuần trước khi hết kỳ )

25/3 (Thứ Sáu)     ~      6/4 ( Thứ Tư)            Nghỉ Xuân

TRƯỜNG NHẬT NGỮ  MCA

Tháng 6(1 tuần trước khi hết kỳ)

23/6 (Thứ Tư)     ~    4/7 (Chủ nhật)            Nghỉ cuối kỳ

4/8 ( Thứ Tư)      ~    17/8 ( Thứ Ba  )

Tháng 9 (1 tuần trước khi hết kỳ )
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