15 de maio, Reiwa
Pais
Escola Iwata City Toyota Minaminaka

Diretor

Masao Ueno

Sobre a reabertura da escola (aviso)
Obrigado pela sua cooperação nas nossas atividades educativas.
Uma nova política sobre novas infeções por coronavírus foi anunciada pelo governo e pelas
prefeituras. De

acordo com esta política, a cidade começará a ir à escola na segundacoronavírus.
Continuaremos a responder da seguinte forma na nossa escola, por isso, por favor,
compreendam e cooperem connosco.
feira, 25 de maio, com a devida consideração para prevenir a infeção do novo

No
1 Rumo à reabertura da escola
18 de maio (Mon) - 22 (Sex)
* Para efeitos de "familiaridade mental" e "familiaridade corporal", serão criadas as seguintes
datas com o propósito de "familiaridade mental" e "familiaridade corporal" para a unificação
da cidade de 25 a 25 de julho.
(1) 18 de maio (18 de maio) - 20 (Casados) é distribuído por ano letivo, classe e número de
frequência.
18 de maio (Mon) 3º ano
19 de maio (Tue) 2º ano
20 de maio (Casado)
Aluno do primeiro ano

◆1,3,5 pares (manhã)
①
８：３０～ ９：００
No.
１～１０
②
９：３０～１０：００
No. １１～２０
③ １０：３０～１１：００
No. ２１～Última
☆6 e 7 pares 5/20 (Casados) １１：３０～１２：００
◆Dois ou quatro pares（Pm）
① １３：００～１３：３０
No.
１～１０
② １４：００～１４：３０
No. １１～２０
③ １５：００～１５：３０
No. ２１～Última

(2) 21 de maio (Thu), 22 de maio (Sex) Todas as escolas vão para a escola de uma só vez.
【Datas】
8:00～ 8:15 Escola Verificações de saúde em cada sala de aula
8:22～ 8:30 Reunião Matinal
18 de maio (Mon~22 (Sex)
8:40～ 9:25 Em uma escola
Não conta como o número
9:35～10:20 Na época da escola
dias de aulas por causa
10:30～11:15 Em três escolas
semana de preparação
11:25～11:40 Partido de Regresso 11:55 Deslocação
recomeço da escola.
(Não incluído no número
dias de atendimento.)

de
da
do
de

①De manhã, os funcionários vão abrir a entrada às 8:00 para garantir que os alunos que
entram na sala de aula sejam monitorizados para a saúde.
Por favor, note que mesmo que venha às 7:45 do tempo normal de desbloqueio, não poderá
entrar no edifício da escola.
②De manhã, não tenho tempo suficiente para me preparar, por isso vou permitir-te ir à escola
com roupas escolares.
※Para o acima (1) (2),O mesmo se aplicará ao período imediato após segunda-feira, 25 de
maio.
25 de maio (Mon) A escola unificada da cidade para ir à escola ao mesmo tempo
* Consulte o conteúdo da aula a partir do grau de cada grau.
2. Novas contramedidas de infeção por Coronavírus
Vamos esforçar-nos para prevenir a infeção com base nas novas diretrizes de prevenção da
infeção do Coronavírus Iwata.
*Para mais detalhes, consulte o site da Câmara Municipal de Educação de Iwata.
3 Almoço escolar
(1) O almoço escolar começará na segunda-feira, 25 de maio.
(2)Quando os alunos estiverem a servir, tenha em mente o seu estado de saúde e como distribuir.
(3) Certifique-se de que não comemos cara a cara um com o outro.
4 Atividades do Clube e Horário Escolar
As atividades do clube começarão na segunda-feira, 25 de maio. A condição física dos alunos,
a prevenção de lesões e a prevenção de doenças infeciosas serão realizadas com consideração.Por
enquanto, abster-nos-emos de praticar em conjunto e praticar em jogos com outras escolas e
mostraremos a nossa política no futuro.
Os alunos do primeiro ano estarão abertos de segunda-feira, 25 de maio a sexta-feira, 12 de
junho, e a entrada oficial será por volta de 15 de junho.
【Tempo de atividade, tempo de licença escolar, etc.】
５/25、26 B Diariamente Seis horas. Fim das atividades do clube 16:30
Deslocação 16:45
５/27 B Diariamente Cinco horas. Sem atividades do clube Deslocação 14:40
５/28、29 B Diariamente Seis horas. Fim das atividades do clube 17:30
Deslocação 17:45
６/１A partir de agora, rotinas diárias normais Fim das atividades do clube 18:15
Deslocação 18:30
5. Sobre "Cuidados Escolares"
Nas mesmas condições de antes, vamos manter uma "custódia escolar" até sexta-feira, 22 de
maio.Não haverá "custódia escolar" depois do dia 25, por isso, por favor, verifique com o seu
filho como passar tempo depois das aulas.
6 Coisas a ter em mente
1 Por favor, use uma máscara o máximo possível quando for à escola. Se não consegue uma
máscara, por favor contacte a sua escola.
2 Se tiver sintomas de febre ou outra constipação, por favor, descanse em casa (pare deassistir).
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Se o próprio aluno oferecer um mau pressentimento depois de ir para a escola e tiver sintomas
de uma constipação, a escola vai contactá-lo, então, por favor, venha nos pegar. (Descanse
em casa até não ter sintomas.) )
Mesmo depois de a escola ser reaberta, se suspeitar de infeção com o seu filho ou a sua
família, contacte imediatamente a escola.
Por favor, abstenham-se de saídas desnecessárias e desnecessárias o máximo possível no
futuro.
Se não vai à escola para sua conveniência, por favor consulte a escola com antecedência.
Esta decisão é presentena sexta-feira, 15 de maio. Devido a circunstâncias futuras, a
reabertura da escola pode ser adiada.
Responsabilidades

Chefe de Ensino
（ Sugita ）

Conversa Elétrica

37-3451

