
令和２（２０２０）年３月２６日 

保護者の皆様 

ブカレスト日本人学校 

校長 清水 哲也 

 

着任式・始業式・入学式の変更について 

 

春暖の候 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。 

また日頃より当校の教育活動にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて，新型コロナウィルスの感染拡大により，ルーマニア国内においても様々な影響が懸念されて

います。先日，ルーマニア政府から３人以上の集合を避けるようにとの方針が出されました。これら

の状況から，入学式については，来賓の皆様からはご遠慮いただき，児童生徒，保護者，教職員のみ

で実施することにいたしました。 

お忙しい折とは存じますが，ご臨席を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

１ 日 時  令和２（２０２０）年４月２２日（水） 

 

２ 会 場  ブカレスト日本人学校 Ｂ棟ホール 

 

３ 時 程  ８時４０分 着任式 

         ９時１５分 始業式 

１０時００分 入学式（入場は午前９時４０分となります。） 

        １１時１５分 学級活動 

１２時００分 下校 

 

４ その他  （１）上履きをご持参ください。 

         （２）入学式終了後，記念撮影を行います。 

         （３）会場付近には駐車場はありません。自家用車でお越しの場合はジョリビレ

屋外駐車場をご利用ください。 

   （４）今後，新型肺炎の感染状況によっては，式の更なる延期や参列者の変更な

どの対応をお願いすることがありますのでご了承ください。その場合は当校

のホームページやメールでお知らせいたします。 

（５）その他ご不明な点がありましたら，下記担当までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

＜担当：小齊平やよい＞ 

ブカレスト日本人学校 

TEL：021-222-1985 

e-mail：jpsbucharest@gmail.com 



 

25 martie 2020 

În atenția părinților 

Școala Japoneză Bucuresti 

DIRECTOR Shimizu Tetsuya 

 

Cu privire la schimbările în desfășurarea ceremoniilor de întâmpinare, de începere 

a anului școlar și de admitere 

 

Ne folosim de acest prilej pentru a vă ura multă sănătate acum, la început de primăvară. 

Vă mulțumim pentru sprijinul pe care ni-l acordați în activitatea noastră educațională.  

Înmuțirea numărului de infectări cu coronavirus a adus după sine schimbări și în 

România. Au sosit indicații de la Guvernul României cu privire la evitarea activităților în 

grup mai mare de 3 persoane. Drept urmare, am decis ca la ceremoniile de mai sus să 

ia parte doar elevii, părinții și salariații școlii, fără alți oaspeți.  

 Vom organiza după cum urmează ceremoniile menționate în titlu și contăm pe prezența  

dumneavoastră.  

 

1 Ziua și ora:    Miercuri 22 aprilie 2020 

2 Locul:         Holul din clădirea B a școlii 

3 Programul:     8:40  Ceremonia de întâmpinare 

             9:15  Ceremonia de începere a anului școlar 

     10:00  Ceremonia de admitere (Intrarea va fi la ora 9:40) 

             11:15  Activități pe ani de studiu 

12:00  Întoarcerea acasă a elevilor 

4 Altele    (1)   Vă rugăm să veniți cu o pereche de încălțăminte pentru interior. 

         (2)   După ceremonia de admitere vom face fotografii. 

        (3)   Nu sunt locuri de parcare lângă școală, așa că în cazul în care 

 veniți cu mașina personală, vă rugăm să folosiți parcarea de lângă 

Jolie Ville. 

                (4)   În funcție de evoluția situației generate de coronavirus, programul 

ar putea suferi amânări sau modificări și contăm pe înțelegerea 

dumneavoastră.  

        (5)   Pentru orice nelămuriri, vă rugăm să luați legătura cu persoana 

 menționată mai jos. 

 

 

 

＜Kosaihira Yayoi＞ 

Japanese School of Bucharest 

TEL：021-222-1985 

e-mail：jpsbucharest@gmail.com 


