
令和２（２０２０）年３月９日 

保護者の皆様 

ブカレスト日本人学校  

校 長 清水 哲也  

 

新型肺炎への対応について（その２） 

 

春暖の候，保護者の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃か

ら，当校の教育活動にご理解とご協力をいただき，誠にありがとうございます。 

 さて，新型肺炎の流行がなかなか収まらず，今後の広がりが心配されます。9 日現在でルー

マニアでの感染者数は１５名となり少しずつ増えてきているようです。 

当校は最後の１週間となりましたが通常授業を予定しています。１３日（金）に予定されて

いる修了式，卒業式，離任式，そして新年度の入学式なども今のところ変更はありません。今

後，変更がある場合にはメールでお知らせいたします。前回の保護者宛文書でもお知らせいた

しましたが，各家庭におかれましても感染予防対策をお願いいたします。 

 本日，文部科学省から，学習支援サイトの開設と臨時休業の実施状況について通知がありま

した。下記のとおり，その内容をお知らせいたしますので各家庭でご活用ください。 

 

記 

 

１  学習支援サイトの開設 

学習の支援方策の一つとして児童生徒及び保護者等が自宅等で活用できる教材や動画等を

紹介する「臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト」が開設されました。

多くの自習教材や興味深いサイトなどが紹介されていますのでぜひご利用ください。また，

掲載されるコンテンツは今後さらに充実される予定です。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm 

 

２ 国内の小中学校の状況  

現在，国内の多くの小中学校が休校となっていますが，学校の状況をまとめた「臨時休業

の実施状況，取組事例等」を参考までにお送りいたします。これは，当校 HP にも掲載します

ので，そちらからご覧になることもできます。 

 

  

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm


 

9 martie 2020 

În atenția părinților 

ȘCOALA JAPONEZĂ BUCUREȘTI  

DIRECTOR Shimizu Tetsuya  

 

Despre măsurile luate în legătură cu răspândirea pneumoniei virale-    

partea a doua  

 

  Primiți, vă rugăm, urările noastre de sănătate acum, la început de primăvară.  Vă mulțumim 

pentru sprijinul dumneavoastră constant pe care ni -l acordați în activitatea noastră școlară.   

    Întrucât extinderea cazurilor de pneumonie virală nu dă semne de încetare, răspândirea 

acesteia în viitorul apropiat reprezintă un motiv de îngrijorare. Numărul persoanelor 

contaminate în România a crescut ușor, ajungând la 15 azi 9 martie. Școala noastră are în 

programul ultimei săptămâni din acest an activități care marchează terminarea anului școlar. 

În prezent nu sunt modificări în desfășurarea evenimentelor din ziua de 13 martie, adică 

ceremoniile de încheiere de an, de absolvire și de despărțire de foștii elevi și profesori, ori în 

desfășurarea ceremoniei de admitere în școală. Așa cum am precizat în informarea precedentă, 

contăm pe sprijinul dumneavoastră în aplicarea măsurilor de prevenție menționate cu acel prilej. 

Ministerul Educației din Japonia ne-a adus la cunoștință faptul că a deschis o pagină de internet 

care sprijină activitatea de învățare și oferă detalii despre apl icarea măsurii suspendării 

temporare a cursurilor școlare.   

 

 

1  Deschiderea paginii de internet care sprijină activitatea de învățare  

Ca o măsură de sprijinire a activității de învățare de care  să beneficieze de la domiciliu 

elevii și părinții, s-a deschis „Saitul portal de sprijinire a activității de învățare pe perioada 

suspendării temporare a cursurilor școlare” , care conține materiale școlare și video. Sunt 

prezentate multe materiale pentru studiu individual și saituri de accesat de către cei 

interesați, pe care vă recomandăm cu căldură să le consultați. Conținutul portalului 

urmează a fi completat și îmbogățit și de acum înainte.  

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm 

 

2  Starea școlilor elementare și gimnaziale din țară (Japonia)  

În prezent, cele mai multe școli elementare și gimnaziale din țară au cursurile suspendate  

și în acest sens a sosit un raport intitulat „Starea școlilor cu cursuri suspendate temporar, 

exemple de desfășurare a activității”, pe care vi-l trimitem spre consultare și pe care îl 

postăm spre referință și pe pagina de internet a școlii noastre.  

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm

