
 

 

2020, May 26 

Sa magulang/tagapangalaga  

                                   

  Tsurumi J.H.S. 

                        Principal Manabe Koji 

 

 

Ukol sa pagbubukas ng klase 

Unang bahagi: 

Sa ika uno(1) ng Hunyo hanggang sa ika labing dalawa(12) ng Hunyo . 

 

Hahatiin sa pangumaga at panghapon ang klase ng mga estudyante. 

Magkakaroon lamang ng limang klase sa isang araw. 

30 minuto bawat klase.   

5 minutong pahinga kada klase. 

Iwasan ang pagiging huli sa klase upang maiwasan ang pagkahawa ng sakit. 

Walang tanghalian. 

 

Bilang ng magaaral sa klase: 

(pang-umaga) 

June 1st to June 5th: Odd number students  

June 8th to June 12th: Even number students 

 

Oras ng pagpasok ng mga pangumagang estudyante: 

Ika 3 baitang: 8:20-8:30  

Ika 2 baitang : 8:30-8:40 

Ika 1 baitang: 8:40-8:50 

 

Oras ng uwian ng mga estudyanteng pangumaga: 

Ika 3 baitang: 11:55- 

Ika 2 baitang: 12:00- 

Ika 1 baitang: 12:05- 

 

【タガログ語 Tagalog】 



Bilang ng magaaral sa klase: (pang-hapon) 

June 1st to June 5th: Even number students  

June 8th to June 12th: Odd number students 

 

Oras ng pagpasok ng mga panghapong estudyante: 

Ika 3 baitang: 13:00-13:10 

Ika 2 baitang: 13:10-13:20 

Ika 1 baitang: 13:20-13:30 

 

Oras ng uwian ng mga estudyante 

Ika 3 baitang: 16:35 

Ika 2 baitang: 16:40 

Ika 1 baitang: 16:45 

 

Mga dapat dalhin sa ika 1 ng Hunyo: 

Malaking bag, gamit panulat, inumin, panyo, tissues, lalagyanan ng basura sa klase, 

mga libro ( siguraduhin na magbasa bago pumasok sa klase). 

 

Mga Paalala: 

1. Bago pumasok sa klase siguraduhin na kunin ang iyong temperatura at isulat sa ito 

sa iyong "Health Observation Card". 

2. Palaging magsuot ng mask. 

3. Siguraduhin na maghugas ng kamay bago pumasok sa silid aralan. 

4. Pakiuwe ang basura sa bahay. 

5. Maaring pumasok sa eskwelahan gamit ang iyong pang gym na damit. 

 

Ikalawang bahagi: 

Sa ika 15 ng Hunyo hanggang ikaw 30 ng Hunyo ay balik na sa normal ang oras ng klase. 

Kumain ng tanghalian sa paaralan (Maaari mong gamitin ang “Hamaben”) 

 Wala munang mga aktibidad sa club. 

 

 

 

 

 

 


