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VỀ VIỆC HOÃN VIỆC NHẬP HỌC VÀ TẠM THỜI ĐÓNG CỬA TRƯỜNG HỌC 
 

Tiếp nhận thông tin về tình trạng lây nhiễm tăng nhanh của dịch COVID-19, theo chỉ thị của thủ tướng, dựa vào chính sách đặc 

biệt để đối phó với chủng cúm mới, tình trạng khẩn cấp được ban bố đối với 7 tỉnh thanh phố. Tiếp nhận chỉ thị, trường Nhật Ngữ 

ARC Tokyo dời thời gian nhập học từ ngày 13 tháng 4 (Thứ 2) sang ngày 7 tháng 5 (Thứ 5). Nhà trường tạm thời đóng cửa tới 

hết ngày 6 tháng 5 (Thứ 4). (Giáo viên và nhân viên nhà trường cũng sẽ không có mặt tại trường) 

 

・ Sẽ có giờ học bù để bù lại các giờ học đã không được tổ chức. Nhà trường thông báo lịch học cụ thể sau. 

・ Nhà trường sẽ có các nội dung học tương đương với trình độ của các bạn để các bạn có thể tự học trong thời gian nghỉ học. 

Các bạn hãy cố gắng tiếp tục học tập để giữ vững và nâng cao khả năng tiếng Nhật. Nhà trường sẽ liên hệ với từng bạn để 

thông báo nội dung học tập 

・ Để hướng dẫn các bạn học sinh nhập học, giải thích về nội dung học tập, thông báo về lớp học và hướng dẫn mua sách giáo 

khoa, trong ngày 22/4 (Thứ 4), 23/4 (Thứ 5), 23/4 (Thứ 6), nhà trường sẽ hẹn lịch để các bạn tới trường. Tuy nhiên, để tránh 

việc bị lây nhiễm khi tới trường, nhà trường phân bổ thời gian để tránh quá nhiều bạn cùng tới trường cùng lúc và sẽ liên hệ 

cụ thể tới từng bạn. Các bạn được hướng dẫn hãy tới trường đúng ngày giờ đã được quy định. Nhà trường sẽ tiến hành các 

biện pháp triệt để để phòng tránh lây nhiễm như lưu thông không khi và khử trùng. 

・ Để chuẩn bị cho việc tới trường, từ ngày 8 tháng 4 (Thứ 4) tới ngày 21 tháng 4 (Thứ 3), hãy theo dõi, ghi chép nhiệt độ cơ 

thể trong vòng 14 ngày vào bảng theo dõi nhiệt độ đã được phát và nộp lại cho nhà trường ngày hôm đó. Học sinh có thấy 

lo lắng vì tình trạng sức khỏe của bạn thân hãy liên hệ với trường. 

 

Để phòng tránh việc lan rộng của dịch COVID-19, hãy cố gắng hết sức hạn chế tiếp xúc giữa người với người và tuyệt đối không 

ra ngoài trừ trường hợp cấp thiết. Trong thời gian này, có thể sẽ bất tiện cho cuộc sống của các bạn, nhưng mong các bạn hãy cố 

gắng bình tĩnh, chú ý rửa tay và quản lí thể trạng. Rất mong các bạn có thể hiểu và cùng cố gắng. 

 

Các thông báo của nhà trường sẽ được cập nhật trên trang chủ và trang học trực tuyến (Tumblr). Các bạn hãy thường xuyên kiểm 

tra thông tin nhé.  

 

Website： https://www.arc.ac.jp/Tokyo/ 

Tumblr： https://arctokyo.tumblr.com/ 

 

【Trường Nhật Ngữ ARC Tokyo Địa chỉ liên lạc khẩn cấp】 

Số điện thoại（Tiếng Nhật）： 080-5504-6654   Email（Các ngôn ngữ）： arctokyo@arc.ac.jp 
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