
令和元（２０１９）年９月１８日 

 保護者の皆様 

                              ブカレスト日本人学校 

   校 長  清水 哲也 

 

 第３回個別懇談のお知らせ 

 

初秋の候 保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃より、当校の教育活動

にご理解、ご協力いただきありがとうございます。 

さて、本年度第３回目の個別懇談についてご案内いたします。お忙しいこととは思いますが、出席くださるようお願い

いたします。 

 

 

 

１ 期    日      令和元年１０月１日（火） 

 

２ 場    所     各教室 

 

３ 懇談時間 

日 開始時刻 下 学 年 上 学 年 中 学 部 

１日 

(火) 

１４：１０～ 一宮 紅瑠美 武 隆吉  

１４：３０～ 小齊平 忠成 中川 さゆり  

１４：５０～ 中川   翔 田中 麻央  

１５：１０～ 田中 翔 望月 沙羅 ロマシュク・マリア 

１５：３０～ 柴田 太一 門眞 龍聖 恩田  丈司 

１５：５０～ 谷 芹那   

 

４ 内    容  ⑴ 前期のお子様の様子について 

⑵ 前期のお子様の学習状況と学習課題について 

⑶ その他情報交換 

 

５ そ の 他 

⑴ 個別懇談の開始時刻は目安となりますので、多少の時間のずれはご了解ください。 

⑵ ご都合が悪い方は担任までご連絡ください。 

⑶ ご不明な点がありましたら、下記担当までご連絡ください。 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

ブカレスト日本人学校 

担当：山田由香里 

Tel：021-222-1985 



18 septembrie 2019 

 În atenția părinților 

                              ȘCOALA JAPONEZĂ BUCUREȘTI 

                                                         DIRECTOR SHIMIZU TETSUYA 

 

A TREIA RUNDĂ DE CONVORBIRI PARTICULARE PE ANUL 2019 

 

Odată cu venirea toamnei, primiți, vă rog, urările noastre de sănătate. Vă mulțumim pentru sprijinul și înțelegerea pe 

care ni le acordați în activitatea noastră educațională.   

Vă prezentăm în cele ce urmează desfășurarea celei de-a treia runde de convorbiri particulare pe anul acesta. Contăm 

pe prezența dumneavoastră cu această ocazie.    

   

1.  ZILELE      Marți 1 octombrie 2019 

  

2.  LOCUL     În fiecare sală de clasă 

 

3.  ORELE    

     

ZIUA 

 

ÎNCEPERE 

 

CLASELE 1-4 

 

CLASELE 5-6 

 

GIMNAZIU 

 

    

Marți 1 

octombrie 

    

 

 

14:10 Ichimiya Kurumi Take Ryukichi  

14:30 Kosaihira Tadanari Nakagawa Sayuri  

14:50 Nakagawa Sho Tanaka Mao  

15:10 Tanaka Sho Mochizuki Sara Romașcu Maria 

15:30 Shibata Taichi Momma Ryusei Onda George 

15:50 Tani Serina   

 

4.  TEMA CONVORBIRILOR 

⚫ Aspectul general al elevilor pe primul semestru. 

⚫ Rezultatele elevilor la învățătură pe primul semestru și probleme de dezbătut. 

⚫ Alte schimburi de informații cu privire la elevi. 

 

5.  ALTELE 

⚫ Orele de început au un caracter orientativ. Contăm pe înțelegerea dumneavoastră în 

cazul unor mici schimbări ale programului. 

⚫ Dacă nu puteți veni la orele de mai sus, vă rugăm să îl înștiințați pe dirigintele elevului 

cu privire la acest lucru.  

⚫ În cazul în care aveți nelămuriri sau întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei 

menționate mai jos, care se ocupă de programarea convorbirilor.  

                                      

ȘCOALA JAPONEZĂ BUCUREȘTI 

YAMADA YUKARI 

Tel. 021-2221985 


