Học kỳ mới 05-2020(26.8.2020)
Kính gửi:Các em học, sinh giáo viên vá các bên cọ liên quan.
Học viên ngọn ngử quọc tê Shintomi
Hiêu trửớng

Susumu Kawabata

Thông báo về việc đóng cửa tạm thời do sự cố bệnh nhân bị nhiễm
coronavirus mới trong khu vực lân cận
Mọt tin tửc liên quan đên corona mới đửớc đáng trên trang web của thánh phọ Chiba,
"Mọt nhọm nhiêm coronavirus mới đá xáy ra tái Tọa nhá Ryohara Sogyo 2-5-17 Minami
Hanazono, Hanamigawa-ku, Thánh phọ Chiba váo ngáy 26 tháng 8 nám 2020."
Ví váy, Học viên Ngọn ngử náy sê tám thới đọng cửa tử ngáy 27/8 (thử Nám) đên ngáy
30/8 (Chủ nhát) đê tránh láy nhiêm.
Hê thọng lám viêc nhử sau. Các thay đọi cọ thê xáy ra tủy thuọc váo nhửng thay đọi trong
tửớng lai của tính huọng. Trong trửớng hớp đọ, xin lửu ỳ ráng chủng tọi sê thọng báo cho
các bán qua thử chuyên phát của trửớng (LINE), HP, máng liên lác khán cáp.

1 Hệ thống làm việc
(1) Chủng tọi sê sáp sêp mọt giáọ viên đê báo mát hê thọng liên lác. (Thới gian tửớng ửng:
Các ngáy trong tuán 9: 00 ~ 17: 00)
(2) Tử quan điêm của các biên pháp phọng chọng bênh truyên nhiêm, chủng tọi sê sử dủng
mọt phán của cọng viêc tử xa đê giám bớt gánh náng cọng viêc.
(Thọng tin chi tiêt sê liên hê sau)

2 Liên hệ với sinh viên.
(1) Đọi với học sinh học ớ nhá, giáo viên chủ nhiêm lớp sê liên hê riêng với học sinh.
(2) Các lớp học trửc tuyên dánh cho sinh viên trớ vê nửớc củng sê bị hủy bọ trong thới
gian tám ngửng hoát đọng của Học viên Ngọn ngử náy.

3. Kế hoạch từ đây.
Viêc mớ cửa trớ lái Học viên Ngọn ngử náy dử kiên váo Thử Hai, ngáy 31 tháng 8 nám 2020.
Liên hê ĐT 043-276-5828
Chủng tọi đánh giá cao sử hiêu biêt vá hớp tác của bán.
Tái liêu liên quan: 2020-01 (2020.2.23)

