
Mga Plano para sa Buwan ng Marso at Abril  
 

Para sa mga magulang 

 

Dahil sa kahilingan na maipagpatuloy ang mga hakbang para maiwasan ang  

pagkalat ng nakakahawang impeksyon ng New Coronavirus, ang mga 

sumusunod ay ang mga pagbabago na gagawin.  

 

（1）Tungkol sa Graduation Ceremony sa March 19 (Thursday) 

・Ang mga dadalo ay batang magtatapos, magulang (1 tao lamang), PTA 

Chairman (Guest Representative) at Faculty member  

・Ang oras ng pagtanggap(reception desk) ay hanggang 9:30 sa gymnasium 

 

（2）Pagkansela ng Closing Ceremony sa March 24 (Tuesday) 

・Tungkol sa pag-uuwi ng mga personal na gamit at pagbibigay ng Report Card 

March 23（Monday）    10:00～14:30  Grade 1, Grade 4  (Classroom) 

March 24（Tuesday）    10:00～14:30   Grade 2, Grade 5  (Classroom) 

March 25（Wednesday）  10:00～14:30   Grade 3   (Classroom) 

①  Kung hindi maginhawa sa inyo ang nasa itaas na iskedyul, maaari      

kayong pumunta kasabay ng ibang iskedyul ng ibang grado.  Kung 

sakaling hindi kayo makakapunta sa alinmang petsa sa iskedyul, 

ipaalam ito sa pamamagitan ng Mutsumi Elem School Representative 

Mail (Maaari ang english), at aayusin ng guro ang iskedyul . At kung 

ninanais na pumunta sa paaralan ng iisang araw lamang para sa 

magkapatid, ipaalam din ito.  

 Mutsumi Elem School Representative Mail: seibu@st.oklab.ed.jp 

  Title:〇Grade〇Section Grade Name   Mochikaeri nitei henko  

  Content :〇Date（Day）hour:minute  Ni henkou kibou 

  Pakiusap na ang araw at oras na pagbabago ay araw na bukas ang  

paaralan（Lunes hanggang Biyernes）at ang oras ay (8:15 – 16:45). 

②  Para sa mga malalapit sa paaralan, hanggat maaari maglakad po 

lamang. (Ang mga maglalakad ay papasok sa East Entrance). 

③  Ipinagbabawal ang pagpunta ng bata sa paaralan na nag-iisa. 

④  Para sa mga gagamit ng sasakyan, pumasok sa Main Gate at kumaliwa 

sa West Gate palabas ng paaralan.  

→Tignan sa route map na ipinakita noong nakaraang araw.  

  

（3）Entrance Ceremony at Opening Ceremony 

・Ang plano sa Entrance Ceremony at Opening Ceremony ay sa April 6 (Lunes), 

kung mayroong pagbabago, ipapaalam namin ito.  

 

（4）Pagkansela sa Class Visitation sa April 25 (Sabado) 

・Ang Class Visitation para sa buwan nang Abril na ginagawa bawat taon ay 

kanselado at ang Child Turn-over Drill ay ipagpapaliban. Ang PTA General 

Assembly ay magpapamahagi at magpapanukala ng mahahalagang bagay  

・April 25（Sabado）walang pasok, April 27（Lunes）ay mayroong klase 

 

Maraming salamat sa inyong pang-unawa 

http://edgw01.okstudy.local/scripts/ok_saine/grn.exe/mail/send?to=seibu%40st.oklab.ed.jp

