
令和２（２０２０）年４月１６日 

保護者の皆様 

ブカレスト日本人学校 

校長 清水 哲也 

 

始業式・入学式の変更について 

 

陽春の候 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。 

先日,ルーマニア政府より緊急事態宣言を３０日間延長することが発表されました。これらの状況か

ら,学校の始業日を５月１８日（月）からに変更いたします。それに伴い始業式・入学式を下記の通り

実施いたします。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために,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５月１８日（月） 

 

２ 会 場  ブカレスト日本人学校 Ｂ棟ホール 

 

３ 時 程  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 



16 aprilie 2020 

În atenția părinților 

Școala Japoneză Bucuresti 

DIRECTOR Shimizu Tetsuya 

 

Cu privire la schimbările în desfășurarea ceremoniilor de începere a anului școlar și de 

admitere 

 

Ne folosim de acest prilej pentru a vă ura multă sănătate acum, când primăvara și-a intrat în 

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

Zilele trecute, autoritățile românești au decis prelungirea cu 30 de zile a stării de urgență. Având 

în vedere situația actuală, am decis mutarea zilei de începere a anului școlar pe data de luni 18 

mai. Împreună cu aceasta, ceremoniile de începere a anului școlar și de admitere se vor 

desfășura după programul de mai jos. Pentru a preveni răspândirea contaminării cu noul 

coronavirus, am decis ca la ceremonia de admitere să ia parte doar elevii, părinții și salariații 

școlii, fără alți oaspeți.  

 Contăm pe prezența dumneavoastră la aceste ceremonii.  

 

1 Ziua și ora:     Luni 18 mai 2020 

2 Locul:         Holul din clădirea B a școlii 

3 Programul:     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, pe care le vom transmite prin pagina  

                     de internet a școlii sau prin mail 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 


