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KÍNH GỬI TỚI QUÝ PHỤ HUYNH CỦA CÁC EM HỌC SINH ĐANG THEO HỌC TẠI PHÂN VIỆN NAGANO 

 
Học viện Ngoại ngữ MANABI Phân viện Nagano 

Thông báo về lớp học trực tuyến 
 
　Trước tình hình bệnh viêm phổi do virus Corona chủng mới (COVID-19) đang lây lan nhanh chóng, từ ngày 8 tháng 4, 
Chính phủ Nhật Bản đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi 7 tỉnh thành, bao gồm cả các thành phố như 
Tokyo và Osaka. 
　Do thành phố Ueda tỉnh Nagano - nơi có Phân viện Nagano - không thuộc phạm vi trên, nên các em học sinh vẫn có thể 
vừa chú ý đến tình hình dịch bệnh vừa sinh hoạt như bình thường. Tuy nhiên, hiện tại đã có 1 người dân ở thành phố Ueda 
bị phát hiện nhiễm bệnh, vì vậy các trường học trong nội thành sẽ nghỉ học đến ngày 24 tháng 4. 
　Trong tình hình này, để đảm bảo an toàn cho các em học sinh của trường, đồng thời vẫn giúp các em đạt được mục tiêu 
khi đi du học Nhật Bản, phân viện Nagano đã bắt đầu mở lớp học trực tuyến dành cho các em đang theo học tại trường. 
Chúng tôi tổ chức lớp học này nhằm giúp các em học sinh có thể vững vàng nâng cao trình độ tiếng Nhật, hướng đến 
những mục tiêu cao như học lên các trường Chuyên môn, Đại học trong tương lai. Mặt khác, trong sinh hoạt, phía nhà 
trường cũng luôn nắm bắt tình hình sức khỏe của các em và có sự hỗ trợ tương ứng, vì vậy xin quý phụ huynh hãy yên 
tâm. 
━━━━━━━━━━━━━ 
　Về lớp học trực tuyến 
━━━━━━━━━━━━━ 
　・　Thời gian: Thứ Hai ngày 13 tháng 4 năm 2020 ～ thứ Sáu ngày 24 tháng 4 năm 2020 
　・　Trong trường hợp thời gian trên kéo dài hơn, chúng tôi sẽ có thông báo trên trang web của  
　　　nhà trường. 
　・　Như ngày thường, các buổi học vẫn sẽ bắt đầu bằng việc điểm danh, một buổi học kéo dài  
　　　4 tiếng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để các em có thể học tập giống như các giờ học bình  
　　　thường tại lớp.  
━━━━━━━━━━━ 
　Về Trường học・ Nhân viên, giáo viên  
━━━━━━━━━━━ 
・　Nhân viên nhà trường vẫn làm việc tại văn phòng như thường lệ. Các lớp học được điều phối 
　　 tại trường. 
・　Để ngăn chặn sự lây nhiễm của dịch bệnh, phòng học dùng chung cũng sẽ tạm thời đóng cửa. 
━━━━━━━━━━━━ 
　Về cửa tiếp nhận đối ứng học sinh  
━━━━━━━━━━━━ 
・　Để giúp cho các em học sinh không gặp phải khó khăn trong học tập, sinh hoạt thường ngày,  
　　chúng tôi sẽ cố gắng làm việc hết sức có thể. 
・Nếu muốn được thảo luận vấn đề trực tiếp tại trường, trước khi đến hãy liên lạc bằng các hình thức  
　　dưới đây để nhận được lịch hẹn tiếp đón. 
　○　Số điện thoại：+81-268-28-7788　（ Ngày thường  8：30 ～ 18：00 ） 
　○　Số  điện thoại liên lạc khẩn cấp：+81-80-4340-5184 
                                                                                                              （Ngoài khoảng thời gian trên, ngày nghỉ, tối muộn cũng được hỗ trợ） 

　○　mail：nagano@manabi.co.jp 
　○　facebook：manabinagano 
 
                                                                                                               Học viện Ngoại ngữ MANABI  

   Hiệu Trưởng  HATADA Takashi 


