
Contato de emergência  

do ensino médio Takefu a tempo parcial 

2020/4/22 

Prezados Pais e Tutores 

As próximas datas serão anunciadas. 

Horário para quinta-feira, 7 de maio (tanto para calouros quanto para alunos atuais) 

12:50 SH. 

13:00h (emissão em sala de aula) Cerimônia de Entrada, Nova Cerimônia de 

Nomeação, Cerimônia de Abertura 

13:40 (transmitido em sala de aula) Orientação 

14:30 LH na sala de aula 

15:20 Programado para terminar 

Aula regular na sexta-feira, 8 de maio 

Informaremos o horário após a segunda-feira, 11 de maio, assim que for decidido. 

Os pais não estão autorizados a participar da cerimônia de entrada. 

Quinta-feira, 7 de maio é o primeiro dia de aula tanto para novos alunos quanto 

para os atuais. 

Não deixe de verificar sua temperatura em casa e ligar para a escola se ela estiver 



acima de 37,0 graus e ficar em casa. Além disso, por favor, use uma máscara quando 

for à escola. 

Sr. Katsuaki Moroe, Diretor do Sistema de Ensino Regular do Liceu Takefu 

 

2020/4/6 

Sobre a venda de livros escolares amanhã e a mudança do 

calendário no futuro 

Pais e guardiões 

Vendas de livros 

Inicialmente planejamos vender livros na quarta-feira, 8 de abril, mas mudamos 

para terça-feira, 7 de abril, devido a algumas circunstâncias. Amanhã é um pedido 

urgente, mas agradeço. Se você não puder vir à escola, por favor entre em contato 

com a escola e compre-a em outro dia. O calendário é o seguinte: 

terça-feira, 7 de abril 

12: 00 - 2020 Registros 

13: 00 - 2019 Registros 

14: 00 - 2018, 29 estudantes e anteriores 

Por favor, prepare o preço que eu disse antes. Se não sabem, por favor, preparem 



13000 ienes para o pagamento da maioria dos estudantes, porque o valor varia de 

acordo com o indivíduo. Fique com o troco. 

Também são solicitados novos alunos (2020 Enrollment Students) para trazer os 

materiais submetidos à cerimônia de inscrição. 

Por favor, tire sua temperatura em casa, e se for mais de 37 graus, por favor entre 

em contato com a escola e espere em casa. Por favor, use uma máscara quando voltar 

para a escola. 

Como eu disse no email anterior, a escola será fechada até quarta-feira, 6 de maio. 

Iremos informá-lo sobre a cerimônia de entrada e o calendário no futuro por correio 

urgente. Obrigado pela vossa cooperação. 

Katsuaki Moroe, vice-diretora em tempo parcial do Colégio Takefu 

 

2020/4/4 

Pais e guardiões 

Tendo em conta o aumento contínuo do número de pacientes infectados no Distrito 

e a situação crítica no ambiente médico, o Conselho de Educação da Prefeitura 

decidiu como segue. 

●As escolas prefeituras serão fechadas até quarta-feira, 6 de maio, último dia das 



férias da Semana Dourada. 

●As cerimônias de entrada e abertura das escolas prefeituras serão adiadas para 

depois de quinta-feira, 7 de maio. 

●Vamos considerar a fixação da data para a frequência escolar e a alteração do 

calendário para o reinício da frequência escolar, avaliando simultaneamente a 

situação de infecção no distrito. 

Consideraremos os eventos escolares e o contataremos mais tarde. 

Katsuaki Moroe, vice-diretora em tempo parcial do Colégio Takefu 

 

 

2020/4/3 

Participação dos pais na cerimônia de entrada e mudanças nas datas 

Pais e guardiões 

○ sobre a cerimônia de entrada 

Para evitar a disseminação da nova infecção por coroa, os pais não vão à cerimônia 

de inscrição (apenas Freshmen) no dia 7 de abril. Por favor, entenda que só os 

estudantes virão para a escola. Após a cerimônia de inscrição, coletaremos suas 

submissões, portanto consulte a página 3 do "guia de inscrição" e certifique-se de 



que seus alunos não se esqueçam de trazê-las. Se precisar de um guardião para 

acompanhá-lo, entre em contato com a escola. 

○ Medição da temperatura 

A cerimônia de abertura é no dia 8. Disse-te para ficares em casa se tiver mais de 

37,5 graus antes, mas mudou para mais de 37,0 graus. Tome sempre sua 

temperatura em casa todas as manhãs. Se a sua temperatura exceder os 37,0 graus, 

ou se tiver sintomas como um resfriado, espere em casa. Se os sintomas persistirem, 

por favor visite uma instituição médica. Nesse caso, por favor, contacte a escola. 

○ Por favor, use uma máscara quando os alunos forem à escola. 

○ Não vamos vender pão na escola por enquanto. 

Obrigado pela vossa cooperação. 

Katsuaki Moroe, vice-diretora em tempo parcial do Colégio Takefu 

 

2020/4/1 

Prevenção da propagação de novas infecções por coroa 

 

Pais e guardiões 

 

Também ocorrem infecções em Echizen City, Sabae City e Minamiechizen-cho. 



A partir de hoje, a cerimônia de entrada está marcada para o dia 7 de abril (apenas para 

Freshmen), e a cerimônia de abertura está marcada para o dia 8 (A cerimônia de renúncia 

está cancelada). Os alunos e seus pais são obrigados a usar máscaras durante a cerimônia 

de inscrição. 

Por favor, use máscara quando os alunos forem à escola. Pedi-te para fazeres uma máscara 

feita à mão em casa, mas se não conseguires prepará-la de forma alguma, vou vendê-la na 

escola, por isso, compra-a. 

Por favor, faça o seguinte novamente. 

・A temperatura deve ser verificada em casa todas as manhãs. Se a temperatura exceder os 

37,5 graus ou se você tiver sintomas como um resfriado, você deve esperar em casa. Se os 

sintomas persistirem, deve consultar uma instituição médica. Nesse caso, certifique-se de 

entrar em contato com a escola. 

・Informe os resultados da medição de temperatura quando você vier para a escola, e se 

você não tomar sua temperatura, leve-a para a escola. 

・Evite tanto quanto possível deslocações desnecessárias e não urgentes e vá para casa assim 

que a escola terminar. 

・Trabalhos a tempo parcial relacionados com o atendimento ao cliente e a alimentação e 

o consumo de bebidas levarão à propagação da infecção, portanto cancele-a. 



Obrigado pela vossa cooperação. 

 

Katsuaki Moroe, vice-diretora em tempo parcial do Colégio Takefu 

 

2020/3/27 

Pais e guardiões 

Uma nova infecção ocorreu na Prefeitura de Fukui. 

Estamos planejando realizar a cerimônia de entrada no dia 7 de abril e a cerimônia de 

abertura no dia 8. Por favor, use uma máscara o máximo possível para evitar infecções em 

massa na escola. No entanto, atualmente é difícil obter máscaras. 

Então, por favor, faça uma máscara feita à mão em casa durante as férias da primavera. 

Não é obrigatório, mas por favor cooperem. 

○ Como fazer uma máscara (site MEXT "Children's learning support site") 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00460.html 

 

Além disso, faça o seguinte quando o novo termo começar. 

・A temperatura deve ser verificada em casa todas as manhãs. Se a temperatura exceder 

os 37,5 graus ou se você tiver sintomas como um resfriado, você deve esperar em casa. Se 

os sintomas persistirem, deve consultar uma instituição médica. 



・Nesse caso, certifique-se de entrar em contato com a escola. 

・Evite tanto quanto possível deslocações desnecessárias e não urgentes e vá para casa 

assim que a escola terminar. 

As férias de primavera estão a apenas 10 dias. Ajuste sua condição física e ritmo para 

inserir o novo termo. 

 

Professor de Meio Período do Ensino Médio de Takefu KATSUAKI MOROE 

 

2020 / 3 / 13 

Pais e responsáveis 

Em um futuro próximo, seu professor entrará em contato por telefone para ver se 

há alguma mudança em sua condição física. 

A próxima escola será por volta das 16h30 de quarta-feira, 8 de abril, às 14h. 

Nós o notificaremos da mudança de horário por e-mail de emergência. 

Professor de Meio Período do Ensino Médio de Takefu KATSUAKI MOROE 


