Học kỳ mới 2021-03 (2021.2.8)
kính gửi: Quý thầy cô, bậc phụ huynh,các em sinh viên và các bên có liên quan.
Học viện ngôn ngữ quốc tế Shintomi

Kawabata Susumu
Các biện pháp nhà trường áp dụng do gia hạn tình trạng khẩn cấp

Kể từ ngày 2 tháng 2 năm Reiwa thứ 3, "Tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho 10 tỉnh" đã được gia hạn đến
ngày 7 tháng 3 năm thứ 3 của Reiwa. Hiện tại, trường chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp dựa
trên tài liệu liên quan "Shingaku 2021-01 (2021.1.8)" để ngăn chặn sự lây nhiễm corona mới.

1 Tổng quát
Theo nguyên tắc chung, giáo dục tiếng Nhật dựa trên "lịch học của Học viện Ngôn ngữ Quốc tế Shintomi
năm 2020" sẽ được tiến hành theo lịch trình với bốn lớp hiện tại.

2 hệ thống, v.v.
"Hệ thống làm việc", "hệ thống giáo dục, v.v." và "thủ tục xử lý những người tiếp xúc gần người bị nhiễm
bệnh" về cơ bản là theo các tài liệu liên quan. Tuy nhiên, nếu tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ, hệ thống
làm việc của giáo viên và nhân viên sẽ được khôi phục trở lại hệ thống bình thường và các biện pháp
ngăn ngừa lây nhiễm corona mới khác sẽ được thực hiện liên tục.

3 Ngoài ra
(1) Học sinh sẽ được phát hai khẩu trang mỗi tuần, và bàn học sẽ được khử trùng vào tiết học đầu tiên.
(2) Chuẩn bị tấm che ngăn cách trong mỗi lớp học để học sinh có thể sử dụng khi cần thiết.
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
4 Về lễ tốt nghiệp năm 2020
Tại buổi lễ tốt nghiệp dự kiến vào ngày 24 tháng 3 (thứ 4), chúng tôi sẽ ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an
toàn cho mọi người, và sẽ chỉ tổ chức một "lễ trao bằng tốt nghiệp" đơn giản. Chúng tôi đánh giá cao sự
hiểu biết và hợp tác của bạn.

(1)Ngày giờ: 24 tháng 3 (thứ 4) 10: 30-11: 30
(2) Địa điểm: Tòa nhà tự trị quận Hanazono

(3) Đối tượng tham gia: Chỉ những sinh viên tốt nghiệp và giáo viên .Một số các thủ tục sẽ được rút
ngắn tùy theo buổi lễ.
(4) Các biện pháp phòng chống lây nhiễm: Kiểm tra nhiệt độ cơ thể, đeo khẩu trang kỹ lưỡng.

Tài liệu liên quan: "Các vấn đề cần thực hiện liên quan đến việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp (ngày 7
tháng 1 năm thứ 3 của Reiwa)" Shingaku 2021-01 ( 2021.1.8)

