Học Viện Quốc Tế Toho

THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI LỊCH HỌC KỲ THÁNG 4
Gửi các bạn sinh viên:
【Về tình hình đối phó dịch virut chủng mới Corola (COVID-19)】(cập nhật ngày 6/4)
Theo chính sách về phòng chống lây nhiễm chủng virut mới Corola được công bố vào cuối tháng 3 từ chính phủ Nhật
Bản và thống đốc Tokyo, nhà trường thông báo thay đổi lịch học từ tháng 4 đã thông báo thay đổi vào ngày 1/3 trước
đó như sau.
⚫

1. Về sinh viên đang học tại trường

【Ngày bắt đầu học】 ngày 7/5 (thứ năm)
※ Tuy ngày bắt đầu học muộn nhưng tổng giờ học trong năm không đổi nên các bạn hãy yên tâm.
【Lịch tiến hành trao đổi riêng】Ngày 7/4 (thứ 3)
Sinh viên đang theo học tại trường hãy đến trường theo thời gian chỉ định dưới đây
Địa chỉ Cơ sở 1

Thời gian: Ngày 7/4 (thứ ba)
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Vì nghỉ học trên 1 tháng nên trường tiến hành gặp gỡ trao đổi nhằm hiểu rõ về nỗi lo lắng của sinh viên và giao bài tập.

※ Những bạn nào không thể đến thì hãy liên lạc đến trường

⚫

2. Về sinh viên mới

(1) Những bạn sinh viên mới đã nhập cảnh trước ngày 17/5
【Kiểm tra xếp lớp】Ngày 1/6 (thứ hai)

【Bắt đầu giờ học】ngày 2/6 ( thứ 3)

(2) Những bạn sinh viên mới nhập cảnh sau ngày 18/5, hãy đến trường sau khi cách li ở nhà 2 tuần kể từ ngày nhập
quốc.
【Sẽ tiến hành trao đổi riêng với các bạn sinh viên mới bằng WEB (ngày13/4 ～ ngày 24 vào 10:00～16:00 các
ngày trong tuần】
Các bạn sinh viên mới cho đến ngày 8/4 hãy gửi mail đến trường : info@toho-ac.jp với nội dung sau:
【1.Họ tên 2.Mã số nộp hồ sơ lên cục 347... 3.Thông tin liên lạc: Wechat/line (ID hoặc mã QR)】
【Lưu ý】
1. Trường sẽ cập nhật các thông tin mới trên trang web : https://www.toho-ac.jp/, nên các bạn hãy thường xuyên
xác nhận.
2. Sau khi xác nhận ngày đến Nhật, nhất định hãy thông báo cho nhà trường.
3. Sau khi nhập quốc cần cách li ( kiểm tra nhiệt độ) tại nhà trong 2 tuần. Những bạn sốt trên 37.5 độ không được
tham gia giờ học.
4. Tùy vào tình hình dịch bệnh, có khả năng lại sẽ thay đổi lịch trình trên.
Tất cả các thành viên nhà trường mong chờ được chào đón các bạn nhập học

