Шинэ коронавирусын халдварын тархалтын талаарх "Шинтоми олон улсын
хэлний сургуулийн академик хөтөлбөр" ны төлөвлөгөөний өөрчлөлтийн тухай
1.

Ерөнхий
2020 оны 4-р сарын 7-ны мягмар гарагт Токио, Канагава, Сайтама, Чиба,
Осака, Хёого, Фүкүока зэрэг долоон мужид шинэ коронавирус тархаж байгаа
учир яаралтай мэдэгдэл хийж хорио цээрийн дэглэм зарлаж байна. (5-р сарын
6 хүртэл үр дүнтэй байна). Энэхүү нөхцөл байдлаас шалтгаалан "Шинтоми
олон улсын хэлний сургуулийн академик хөтөлбөр" тэр дундаа хаврын
семестрийн хуваарийг шинэчлэх, коронавирусын халдвараас урьдчилан
сэргийлэх шинэ арга хэмжээг оюутан, багш, ажилтан, холбогдох хүмүүст
дахин танилцуулж байна.

2.

Чиглэл
Шинэ коронавирусын халдварын тархалтыг хянах боломжгүй тул сургууль
даяар халдварын эрсдэлийг бууруулах зорилгоор тус сургуулийг 4-р сарын
10-наас 5-р сарын 6-ны хооронд түр хугацаагаар хаах шийдвэр гаргалаа.
Эхний семестрийн нээлтийн үйл ажиллагааг 2020 оны 4-р сарын 9-ний өдөр
хийх бөгөөд сургуулийн түр хугацаагаар хаагдах үед корона халдварын шинэ
үеийн халдвараас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар мэдлэг олгох, бие
даасан сургалтын системийг тайлбарлана. Сургууль түр хугацаагаар хаагдах
үед сургуулийн ажлын систем нь үндсэндээ багш, захиргааны ажилтнуудад
үргэлжлэх болно. Нэмж дурдахад, сургуулийн амралтын үеэр сурагчдын
эрүүл мэндийн байдал, даалгаврын төлөв байдлыг шалгах зорилгоор
хуваарилагдсан хичээлийн өдрийг (долоо хоногт хоёр удаа) зохион байгуулна.

3.

Түр хугацаагаар хаах хугацаа, хаврын семестрийн эхлэл
Энэхүү сургуулийн түр амралтын үеэр хүмүүсийн хоорондын харилцаа
холбоог 70% -аас 80% хүртэл бууруулахыг зорьж, гадаа гарахгүй байхыг хүсч
байна. Түүнчлэн, "агааржуулалт сайтай хаалттай орон зай", "олон хүн
цугласан газар", "ойр зайнаас ярилцах" гэсэн гурван нөхцөл давхцаж байгаа
газраас аль болох зайлсхийгээрэй. Оюутнууд, багш сурган хүмүүжүүлэгчид,
ажилтнууд таагүй байдалд байгаадаа хүлцэл өчье, гэхдээ халдварт өвчнөөс
урьдчилан сэргийлэхэд анхаарч, харилцан ойлголцож, хамтран ажиллахыг
хүсч байна.
(1) Сургуулиа түр хаах: 2020 оны 4-р сарын 10-наас 2020 оны 5-р сарын 6-ны
хооронд
* Энэ нь сургуулийн дүрэмд заасан урт хугацааны амралтад тооцогдохгүй.
(2) Хаврын семестрийн нээлтийн ажиллагаа
"Шингаку 2020-02 (2020.3.2) -д шинээр үүссэн коронавирусыг манай
хүрээлэнгийн 3-р сард болсон арга хэмжээнүүдийн хариу арга хэмжээ" -нд
үндэслэн сургуулийн биеийн халууныг хэмжих арга хэмжээгээ ижил байдлаар

үргэлжлүүлнэ. Хаврын семестрийн нээлтийн ажиллагаа (шагналын хамт) 2020
оны 4-р сарын 9-ний өдөр 09:10 цагт эхэлж, дараах зүйлийг тайлбарлах
зорилгоор хоёр бүлэгт хуваагдана.
① Сургуулийн хуваарийн өөрчлөлтийн талаарх тайлбар
② Түр хаах үед шинэ корона халдвараас урьдчилан сэргийлэх
③ Хичээлийн өдөр, сурах бичиг, даалгаврыг тараах
④ JLPT 2020 өгөх бүртгэл
➄ Түр хаах үед хагас цагаар ажиллах тухай тэмдэглэл
⑥ Хаяг, яаралтай холбоо барих, цагийн ажил хийх зэргийг дахин
баталгаажуулах
⑦ Сургуулийн журам ба ирцийн төвшин
3) Түр хаагдсан үед багш ажилчдын ажлын систем (багш ажилтнууд,
захиргааны ажилтнууд)
Түр хугацаагаар хаах үеэр ажлын өдрүүдэд тогтмол ажил хийх боловч
оффисын тоолуурын ажил 17:00 цаг хүртэл ажиллана. Багш, ажилтнуудын
ажлын удирдамж дараах байдалтай байна. Багш, ажилтнуудын ажлын систем
үргэлжлэх боловч эрүүл мэндийг сахих үүднээс ажлын ачааллыг бууруулахын
тулд зарим утасны ажлыг (долоо хоногт нэг эсвэл хоёр удаа) ашиглана.
(Дэлгэрэнгүйг тусад нь харуулах болно). Сургуулийн өдөрлөгт хуваарийн
дагуу "4-р сарын 20-ны даваа гарагийн 13: 00" цагийн хооронд өөрийгөө
үнэлэх үйл ажиллагааг явуулна. Ерөнхий дүрмийн дагуу бүх багш нар, цагийн
ажилтнууд (үнэлгээ хийхээр урьдчилан тохируулсан багш нар) 13:00 цагт
сургуулийн төв байранд цуглана уу.
4. Гэртээ харьсан гадаад оюутнуудад
(1) Оюутнуудыг эх орноос нь буцаах
Одоогийн байдлаар Японы нисэх онгоцны буудлуудад цагаачлалын журам,
нисэх онгоцны буудлаас тээвэрлэлт хийх нь туйлын хэцүү байна. Цагтаа улс
уруугаа харихгүйгээр гэртээ байх, орон нутгийн агаарын замын хөдөлгөөний
мэдээлэл гэх мэтийг шалгаж, нислэгийн хуваарь тодорхой болоход сургууль
уруу буцах хуваарийн талаар мэдэгдэх. Нэмж дурдахад манай байгууллага
сургалтын даалгаврыг танай гэрийн хаягаар илгээнэ. Та гэртээ буцаж ирэхдээ
энэ даалгаврыг өгнө үү.
(2) Шинэ семестрийн журам
Шинэ семестрийн журмын тухайд Япон уруу буцаж ирснийхээ дараа ч
гэсэн уян хатан хариу өгөх боломжтой болно. Хэрэв та Японд буцаж ирвэл,
Гадаад харилцааны яамны халдварт өвчний эрсдэлийн талаарх мэдээллээс
үл хамааран буцаж ирснээс хойш хоёр долоо хоногийн хугацаанд гэртээ
хүлээнэ үү. Энэ хугацаанд ирцийг түдгэлзүүлнэ.
* Та гэртээ хүлээх энэ хугацаанд сургууль уруу орох хориотой.
(3) Японд буцаж ирсний дараа хийх арга хэмжээ
Хэрэв та Японд буцаж ирснээс хойш хоёр долоо хоногийн дотор 37.5
хэмээс дээш халуурсан эсвэл амьсгалын замын шинж тэмдэг илэрвэл Чиба

хотын буцах төв, холбоо барих төвтэй холбоо барьж зааварчилгаа авах.
(утасны дугаар: 043-238-9966). Хэрэв та эмнэлгийн байгууллагад очихыг
зааварласан бол бусад хүмүүстэй холбоо барихаас зайлсхийх, маск зүүх,
эмнэлгийн байгууллагад яаралтай очиж үзлэг шинжилгээ хийлгэх
шаардлагатай. Гэртээ буцаж ирснийхээ дараа сургуулийн ажилтантай холбоо
бариарай

