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オンラインによる学習の開始日程のご案内 

 

日頃より，本校教育活動にご理解・ご協力をいただき誠にありがとうございます。 

さて，以前よりお伝えしておりましたが，「グーグルクラスルーム」や「ズーム」アプリを利用したオン

ラインによる学習を下記のように４月１４日（火）より開始したいと思います。 

当初は、クラスルームに配信される動画での学習が中心となる予定ですが，「ズーム」アプリを利用し

た双方向のコミュニケーションが取れる授業も進めてまいります。 

「ズーム」アプリを利用する場合は，兄弟姉妹が同時刻の学習になった場合は、視聴できないという問

題もあります。学年の開始時刻を考えて実施いたしますが、すべての学年の開始時刻等をずらすことは難

しい部分があることを、なにとぞご理解いただきますようお願いいたします。 

また，ネット環境や端末の関係で、オンラインによる学習に参加が難しい場合には，プリント配布など

の対応を考えておりますので個別にご相談ください。 

 毎週木曜日には，必要に応じて、バス停ごとに課題の回収や配布を行う予定です。 

できるだけスムーズにオンライン配信できるように最善を尽くします。当初は配信等に不具合が生じ

ることも懸念されます。また，オンライン学習中は，保護者の方々によるアシストも必要になるかと思い

ます。なにとぞご理解とご協力のほど，よろしくお願い申しあげます。 

 

記 

 

1 期 日   令和２年４月１４日（火）より休校期間中 

2 対 象   在籍する児童生徒 

3 基本日課  ※４月中の基本日課。それ以降も続く場合は変更の可能性あり。 

 小学部（45分） 
 

 中学部（50分） 
 

朝の会（Zoom）  9:00～ 9:10  朝の会（Zoom）   8:50～ 9:00 

１校時  9:10～ 9:55  １校時 9:00～ 9:50 

２校時  10:05～10:50  ２校時 10:00～10:50 

３校時  11:00～11:45  ３校時 11:00～11:50 

昼休み      ～13:00  昼休み      ～13:00 

４校時 13:00～13:45  ４校時 13:00～13:50 

帰りの会（Zoom） 13:50～14:00  帰りの会（Zoom） 14:00～14:10 

※学習する科目についてはその都度，事前に朝の会やクラスルーム等でお伝えします。 

※日課を目安として，各ご家庭の状況に合わせて学習を進めていただいて構いません。 

※今年度の「グーグルクラスルーム」の登録については，１０日（金）に教科書配布時にお伝えします。 



Ngày 7 tháng 4 năm 2020 

Kính gởi Quý vị phụ huynh 

Trường dạy con em người Nhật tại Tp.HCM 

Fujio Haruhito – Hiệu trưởng 

 

LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH TRÌNH BẮT ĐẦU HỌC TRỰC TUYẾN ONLINE 

 
     Xin chân thành cảm ơn Quý phụ huynh đã thông hiểu và hợp tác cho hoạt động giáo dục của 
nhà trường trong suốt thời gian qua. 
     Như đã thông báo ngày hôm trước, nhà trường sẽ tiến hành triển khai chương trình học trực 
tuyến online bằng ứng dụng “Google Classroom” và  “Zoom” từ ngày 14 tháng 4 (thứ 3) theo lịch 
trình dưới đây. 
     Ban đầu, nhà trường dự tính tập trung giảng dạy bằng video trên ứng dụng Google Classroom, 
tuy nhiên để nâng cao chất lượng giảng dạy tương tác giữa giáo viên và học sinh được hiệu quả 
hơn nên đã sử dụng thêm ứng dụng “Zoom”. 
     Khi sử dụng ứng dụng “Zoom”, trường hợp các anh chị em học cùng một thời điểm sẽ phát 
sinh vấn đề có học sinh không thể học cùng được vì không đủ thiết bị. Nhà trường cũng đã cân 
nhắc kỹ phân bổ thời gian bắt đầu học của các khối lớp, tuy nhiên việc bố trí phân chia thời gian 
học cho toàn bộ các khối lớp vào các khung giờ lệch nhau thì rất khó thực hiện được, rất mong 
Quý phụ huynh thông cảm. 
     Ngoài ra, đối với trường hợp không thể tham gia chương trình học trực tuyến online do tình 
trạng kết nối internet hay liên quan đến thiết bị, nhà trường có giải pháp như sẽ in và phát tài 
liệu v.v…, Quý phụ huynh hãy trao đổi với nhà trường khi gặp khó khăn. 
     Vào thứ 5 hàng tuần, nhà trường dự định sẽ tiến hành thu gom và phân phát bài tập tại mỗi 
điểm xe buýt trong trường hợp cần thiết. 
     Nhà trường sẽ nổ lực cố gắng để sao cho có thể giảng dạy tương tác online một cách hiệu 
quả nhất. Bước đầu, sẽ không tránh khỏi phát sinh nhiều trục trặc trong việc tương tác. Ngoài 
ra, trong quá trình học tập online của các em, rất cần đến sự hỗ trợ từ phía phụ huynh. Nhà 
trường rất mong nhận được sự hợp tác và thông cảm từ Quý vị phụ huynh. 
 
1. Thời gian      Từ ngày 14 tháng 4 năm 2020 (thứ 3) thực hiện trong thời gian trường đóng cửa 
 
2. Đối tượng     Học sinh đang theo học tại trường. 
 
3. Lịch trình cơ bản   ※ Áp dụng trong tháng 4. Trường hợp chương trình học vẫn phải tiếp tục 
kéo dài, lịch trình có khả năng sẽ thay đổi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ Các môn học mỗi lần sẽ được thông báo trong Classroom hoặc trước buổi Họp mặt buổi sáng. 
※ Căn cứ vào tiêu chuẩn giờ học ước tính mỗi ngày, tùy thuộc vào tình hình thực tế mỗi gia đình, 

phụ huynh có thể phân bổ thời gian hợp lý cho con em mình. 
※ Liên quan đến việc đăng nhập vào “Google Classroom” của niên khóa này, nhà trường sẽ  
    thông báo vào ngày 10 (thứ 6) tuần này khi phát sách giáo khoa. 

 Khối tiểu học 
(45 phút) 

Họp mặt buổi sáng (Zoom)   9:00 ~ 9:10 

Tiết 1   9:10 ~ 9:55 

Tiết 2 10:05 ~ 10:50 

Tiết 3 11:00 ~ 11:45 

Nghỉ trưa          ~ 13:00 

Tiết 4 13:00 ~ 13:45 

Họp mặt ra về (Zoom) 13:50 ~ 14:00 

 

 Khối trung học 
(50 phút) 

Họp mặt buổi sáng (Zoom)   8:50 ~ 9:00 

Tiết 1   9:00 ~ 9:50 

Tiết 2 10:00 ~ 10:50 

Tiết 3 11:00 ~ 11:50 

Nghỉ trưa          ~ 13:00 

Tiết 4 13:00 ~ 13:50 

Họp mặt ra về (Zoom) 14:00 ~ 14:10 

 


