
Dear students and guardians 

Notification for Extension of School Closure and the Day to Back in Class 

 

○We have a notification from Aichi Board of Education to extend the school closure by May 31(Sun). 

To hand in their previous assignments and get information for their study at home, students should 

come to school on the following day.  2nd, 3rd and 4th graders will take an ID photo. 

 

○1st and 2nd graders come to school on May 7th(thu). 

○3rd and 4th graders come to school on May 8th(fri). 

※Please be aware that the dates and the time to come to school differ depending on the grades. 

 

○Students should wear masks as much as possible. Students with a fever cannot come to school. If you 

have any concerns, please do not hesitate to contact us. 

○We open the classroom windows for the ventilation. Please come in warm clothes. If the date and the 

time are inconvenient, please contact us. 

 

●1st graders  

MAY 7th(thu) , 5 p.m- 

Please bring your assignments and a bag.  

You will…    ①Hand in your assignments 

②Get new assignments 

 ③Get a cloth mask and your gym pants 

●2nd graders 

MAY 7th(thu) , 6 p.m- 

Please bring your assignments, school expenses(SHOHI,11,000yen) and a bag.  

You will…       ①Hand in you assignments 

 ②Get new assignments 

 ③Get a cloth mask 

④Pay school expenses(11,000 yen) at the school office 

⑤Take an ID photo 

●3rd graders 

MAY 8th(fri) , 6 p.m- 

Please bring your assignments, school expenses(SHOHI,10,000yen) and a bag.  

You will…       ①Hand in you assignments 

 ②Get new assignments 

 ③Get a cloth mask 

④Pay school expenses(10,000 yen) at the school office 

⑤Take an ID photo 

●4th graders 

MAY 8th(fri) , 7 p.m- 

Please bring your assignments, school expenses(SHOHI,11,000yen) and a bag.  

You will…       ①Hand in you assignments 

 ②Get new assignments 

 ③Get a cloth mask 

④Pay school expenses(11,000 yen) at the school office 

⑤Take an ID photo 

 



Caros alunos e responsáveis 

Notificação para prorrogação do encerramento da escola e o dia de volta às aulas 

 

○Temos uma notificação do Conselho de Educação de Aichi para estender o fechamento da escola até 

31 de maio (dom). Para entregar as tarefas anteriores e obter informações para os estudos em casa, os 

alunos devem ir à escola no dia seguinte. Os alunos da 2ª, 3ª e 4ª séries tirarão uma foto de 

identificação. 

○Os alunos da 1ª e 2ª séries chegam à escola no dia 7 de maio (quinta-feira). 

○Os alunos da 3ª e 4ª séries chegam à escola no dia 8 de maio (sex). 

※ Esteja ciente de que as datas e a hora de ir para a escola diferem dependendo das notas. 

 

○Os alunos devem usar máscaras o máximo possível. Alunos com febre não podem ir à escola. Se você 

tiver alguma dúvida, não hesite em nos contactar. 

○Abrimos as janelas da sala de aula para ventilação. Por favor, venha com roupas quentes. Se a data e a 

hora forem inconvenientes, entre em contato conosco. 

 

●Alunos da 1ª série 

7 de maio (qui), 5 p.m- 

Por favor, traga suas tarefas e uma bolsa. 

Você …   Entregará suas tarefas 

Receberá novas tarefas 

Receberá uma nova máscara de pano e suas calças de ginástica 

●Alunos da 2ª série 

7 de maio (qui), 6 p.m- 

Por favor, traga suas tarefas, despesas escolares (SHOHI, 11.000 ienes) e uma bolsa. 

Você …   Entregar suas tarefas 

Receberá novas tarefas 

Receberá uma nova máscara de pano 

Pagará as despesas da escola (11.000 ienes) na secretaria da escola 

Tirará uma foto de identificação 

●Alunos da 3ª série 

8 de maio (sex), 6 p.m- 

Por favor, traga suas tarefas, despesas escolares (SHOHI, 10.000 ienes) e uma bolsa. 

Você …   Entregar suas tarefas 

Receberá novas tarefas 

Receberá uma nova máscara de pano 

Pagará as despesas da escola (10.000 ienes) na secretaria da escola 

Tirará uma foto de identificação 

●Alunos da4ª série 

8 de maio (sex), 7 p.m- 

Por favor, traga suas tarefas, despesas escolares (SHOHI, 11.000 ienes) e uma bolsa. 

Você …   Entregar suas tarefas 

Receberá novas tarefas 

Receberá uma nova máscara de pano 

Pagará as despesas da escola (11.000 ienes) na secretaria da escola 

Tirará uma foto de identificação 

 


