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Anunsyo mula ika-11 ng Mayo tungkol sa pagkansela ng klase 

 

Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Dahil sa pagdeklara ng emergency「緊急
きんきゅう

事態
じたい

宣言
せんげん

」, kanselado ang klase hanggang ika-31 ng Mayo. 

May pagpasok sa paaralan dahil sa emergency (緊急
きんきゅう

受入れ
う け い れ

)habang kanselado ang 

klase. Komunsulta lamang sa paaralan kung nais sumangguni tungkol sa pag-aaral o 

pamumuhay ng estudyante. 

 

１ Taning   ika-11 (Lunes)～ika-31 (Linggo) ng Mayo 

○ Walang club activities habang kanselado ang mga klase. 

○ Maaring mapalawig ang pagkakansela ng klase. 

 

２ Konsultasyon（Konsultasyon sa guro ng paaralan） 

〇 Tumawag lamang sa paaralan kung nais sumangguni tungkol sa pag-aaral o 

pamumuhay ng estudyante.（電話
でんわ

５０１－２３９７） 

 

３ Isumite ang araling-bahay at ipamahagi ang mga bagong araling-bahay 

〇 From May 12（Tue）to May 14（Thu） 

○ Lugar： Gymnasium 

○ Petsa at oras:  

Ang araw na pumasok sa paaralan ay naiiba para sa bawat baitang 

3rd  grade: Martes, Mayo 12 

2nd grade: Miyerkules, Mayo 13  

1st grade: Huwebes, Mayo 14  

〇 Time lag for safety: Ang bawat mag-aaral ay dumating sa ibang oras 

【タガログ語】 



Class 1：From 10:00 to 11:00 

（Student No.1 to10 : 10: 00 - 10 :15, No.11 to 20:10:15-10:30 , No.21 to 30: 10:30-10:45,   

No.31 to 40 :10:45-11:00）  

Class 2：From 11:15 to 12:15 

（Student No.1 to10 : 11: 15 - 11 :30, No.11 to 20:11:30-11:45 ,No.21 to 30: 11:45-12:00,   

No.31 to 40 :12:00-12:15） 

Class 3：From 13:15 to 14:15 

（Student No.1 to10 : 13: 15 - 13 :30, No.11 to 20:13:30-13:45 ,No.21 to 30: 13:45-14:00,   

No.31 to 40 :14:00-14:15） 

Class 4：From 14:30 to 15:30 

（Student No.1 to10 : 14: 30 - 14:45, No.11 to 20:14:45-15:00 ,No.21 to 30: 15:00-15:15,   

No.31 to 40 :15:15-15:30） 

Class 5：From 15:45 to 16:45 

（Student No.1 to10 : 15: 45 - 16:00, No.11 to 20:16:00-16:15 ,No.21 to 30: 16:15-16:30,   

No.31 to 40 :16:30-16:45） 

○ Dadalhin : ①a big bag  ②「振り返りシート」 ③「学年学級調査票」, 

④ the brown envelope (personal information materials)  ⑤ done assignments, 

 ⑥「健康(けんこう)観察票(かんさつひょう) health card」、「pananghalian」. 

 

４ Palabas na pang-edukasyon sa panahon ng walang pasok 

Ang video ng klase ng mga iba’t-ibang aralin sa silid-aralan ay matutunghayan sa 

internet  

【URL】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kyoiku/plankoho/kyouikukoho/200410dogahaishin.html 

  

 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kyoiku/plankoho/kyouikukoho/200410dogahaishin.html


５  Pamumuhay at kalusugan ng estudyante sa panahon na kanselado ang klase 

Mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin habang walang pasok。 

 

(1) Kalusugan ng estudyante 

Mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin habang walang pasok  

（１） Tungkol sa kalusugan ng bata 

○ Kunin ang temperature ng bata araw-araw。 

○ Tumwawag sa paaralan kung ang estudyante o sinuman sa pamilya ay nahawa 

ng bagong Corona Virus, nagkalagnat o nagpunta sa clinic o hospital dahil sa 

trangkaso.。 

（２） Tungkol sa pamumuhay ng estudyante 

○ Hanggang maaari, iwasan ang lumabas sa bahay. 

○ Para sa kalusugan ng katawan at isipan, mag-ehersisyo nang kahit kaunti. 

○ Kung pupunta sa parke, sumunod sa patakaran ng lugar. 

○ Limitahan ang oras ng TV at computer games. Kung may problema, sumangguni sa 

kasambahay o kalapit na nakatatanda. 

○ Ibigay ang numero ng telepono ng tagapangalaga sa estudyante. 

○ Nasa paaralan ang guro ng bata kahit kanselado ang mga klase kaya maaring 

tumwawag kung may nais isangguni。  

 

６ Pagpasok dahil sa emergency(緊急(きんきゅう)受入れ(うけいれ))（estudyanteng 

maaring pumunta sa paaralan） 

    ika-11 (Lunes)～ika-29 (Biyernes) ng Mayo (walang pasok sa Sabado at Linggo) 

○ Kung masama ang pakiramdam o may sakit ang estudyante o sinuman sa 

pamilya, hindi tatanggapin ng paaralan ang estudyante sa panahon ng pagpasok sa 

paaralan dahil sa emergency (緊急(きんきゅう)受入れ(うけいれ)) 

 

７ Anunsyo tungkol sa ika-una ng Hunyo 

 

Maglalabas ng pahayag ang Yokohama Board of Education tungkol sa mangyayari 

mula Ika-1 ng Hunyo (Lunes). Tingnan ang homepage ng paaralan o basahin ang email 

mula sa paaralan para sa mga bagong ulat. 


