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 Kính gửi quý phụ huynh và các em học sinh đang theo học tại Phân viện Nagano  
 

Học viện Ngoại ngữ MANABI 
Hiệu trưởng HATADA Takashi 

 

Ngày 4 tháng 6  HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ MANABI PHÂN VIỆN NAGANO  
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẾN TRƯỜNG HỌC THEO GIỜ KHÁC NHAU  

 
　Nhằm ứng đối với tình trạng lây bệnh của viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới (COVID-19), nhà trường đã áp dụng hình 
thức “Đến trường xen kẽ” từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 (thứ Sáu). 
Và từ ngày 8 tháng 6 (thứ Hai). Giờ học của các lớp sẽ được tách ra, tất cả học sinh sẽ đến trường học theo hình thức “Đến trường 
cách giờ ”. 
　Hiện tại, Thành phố Ueda tỉnh Nagano - nơi có Phân viện Nagano - cùng các khu vực lân cận đã không có người nhiễm bệnh. 
Ngoài ra , nhà trường đã tăng cường các biện pháp phòng chống lây nhiễm và áp dụng hình thức sinh hoạt mới , cùng với sự hợp 
tác của học sinh. Từ đó tìm biện pháp để tất cả các em học sinh có thể cùng nhau đến trường. 
　Nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực phòng chống lây nhiễm, giữ gìn một môi trường học tốt, nơi đó các em học sinh có thể yên tâm 
học tập. Hy vọng rằng các em học sinh cũng tiếp tục hợp tác, bằng cách không mang theo đồ ăn tới trường và chú ý giữ khoảng 
khi giao tiếp. Nếu số ca nhiễm bệnh trong tỉnh, trong thành phố lại tăng lên, nhà trường sẽ đặt an toàn và sức khỏe của học sinh 
lên hàng đầu và thay đổi hình thức lớp học sao cho phù hợp nhất. 
 
◆Giờ học 

Lớp Đặc tiến, A1, A2 8:40 ～ 10:20　/　10:40 ～ 12:20 

Lớp A3, A4 9:00 ～ 10:40　/　11:00 ～ 12:40 

Lớp B1 13:10 ～ 14:50　/　15:10 ～ 16:50 

 
◆ Lịch học dự kiến 
～Ngày 5 tháng 6 (thứ Sáu) Có giờ học　Đến trường xen kẽ 

Ngày 8 tháng 6 (thứ Hai) 
～ Ngày 16 tháng 6 (thứ Ba) Có giờ học　Tất cả học sinh đến trường theo hình thức “ Đến trường cách giờ  ” 

Ngày 17 tháng 6 (thứ Tư) Thi cuối kỳ   Tất cả học sinh đến trường theo hình thức “Đến trường cách giờ”　（ngày 
16 đi học bình thường） 

Ngày 19 tháng 6 (thứ Sáu) Có giờ học　Tất cả học sinh đến trường theo hình thức  “Đến trường cách giờ” 

Ngày 22 tháng 6 (thứ Hai) 
Ngày 23 tháng 6 (thứ Ba) Buổi tư vấn 

Ngày 24 tháng 6 (thứ Tư) Bắt đầu kỳ nghỉ cuối kỳ 

Ngày 25 tháng 6 (thứ Năm) 
～ Ngày 2 tháng 7 (thứ Năm) 

Lớp luyện thi JLPT  (dạy bù đợt nghỉ học tháng 3) 
※Lớp học không bắt buộc tham gia, tuy nhiên cần có Đơn giải trình lý do trong trường 
hợp không tham gia . 

Ngày 8 tháng 7 (thứ Tư) Kết thúc kỳ nghỉ cuối kỳ 

Ngày 9 tháng 7 (thứ Năm) Bắt đầu đi học 

 
 


