
         

 保護者の皆様へ     

 入学式が延期となり、楽しみにしていた子供たちには大変残念な思いをさせてしまいました。ま

た、ご予定いただいておりました保護者の皆様方にはお詫び申し上げます。 

本来なら４月１０日の始業式で新しいクラスと担任を発表するところでございますが、現在、日

本からの教員が着任できていません。そこで各学年を下記のようなグル－プにわけ、担当教諭を決

めて、配信による授業を始めたいと考えます。新しい教員が着任し、子供たちが学校に戻ってきた

時点で、新たに学級を編成して、新しい担任の元、学校をスタ－トいたします。 

それまでは下記のように各担当が担任として、子供たちをサポ－トしていきます。また、小学部

も中学部と同様に教科担担任制で当面授業を実施していきます。教員の数が少なく、大変ご迷惑を

おかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。 

                    記 

【小学部】 

１年    A        B       C       D 

  担当者 中川 香織  安田 美恵  松田 明梨  江間 杏奈 

２年    A        B       C       D 

  担当者 築館 護  八重樫 結友  石山 廣子  末藤 まゆ子 

３年    A        B       C        

  担当者 高羅 富彦  下羽 由希子  荒井 豪  

４年    A        B       C        

  担当者 毛利 野一  蜂屋 ななみ  原口 純   

５年    A        B       C        

  担当者 森 天衣子  池部 麻由  嶋田 挙大  

６年    A        B       C  

  担当者 佐伯 謙介  佐藤 竜太  林 由佳  

 

【中学部】 

１年    A        B 

担当者 桑木野 あゆみ  藤原 尚 

２年    A        B 

担当者 岩下 周史  斎藤 響子 

３年    A         

担当者 奥貫 太一   

※ 子供さんの所属グル－プについては、１０日（金）に配布いたします。 

※ 日本にいる教員にも授業動画を配信させ、履修できない教科がないようにいたします。 

ホーチミン日本人学校 学校だより 

 

ナムサイゴンの風 令和 2年 4月 9日号 

文責 藤尾 治仁 



 

 

 

 

   

    Lễ nhập học đã bị hoãn lại, tôi lấy làm tiếc cho các em học sinh đang háo hức mong chờ ngày tựu 

trường. Nhà trường thành thật xin lỗi vì sự việc này đã làm ảnh hưởng đến những kế hoạch mà Quý 

phụ huynh sắp đặt trước đây. 

    Tại trường ta, dự kiến ban đầu về việc phân xếp lớp cũng như thông báo giáo viên chủ nhiệm mới 

sẽ được công bố vào Lễ khai giảng ngày 10 tháng 4, tuy nhiên hiện tại giáo viên từ Nhật vẫn chưa thể 

sang đảm nhận công tác được. Chính vì vậy, nhà trường lên kế hoạch phân chia các khối lớp theo các 

nhóm dưới đây, quyết định giáo viên phụ trách, để có thể tiến hành giờ học online. Sau khi các giáo 

viên mới sang đầy đủ, và các em học sinh quay trở lại trường, nhà trường sẽ thay đổi lại và bố trí giáo 

viên mới tương ứng với các cấp lớp mới. 

     Cho đến thời điểm công bố chính thức, trước mắt các giáo viên phụ trách dưới đây với tư cách là 

giáo viên chủ nhiệm sẽ hỗ trợ cho các em học sinh. Ngoài ra, khối tiểu học cũng như khối trung học 

cũng sẽ tiến hành bố trí giáo viên bộ môn sẽ phụ trách môn học đó cho nguyên cả khối. Số lượng giáo 

viên không đủ phần nào cũng ảnh hưởng gây sự bất tiện cho Quý phụ huynh, do đó nhà trường rất 

mong nhận được sự thông cảm và hợp tác từ Quý phụ huynh. 

 

< KHỐI TIỂU HỌC> 

Lớp 1 A B C D 

Giáo viên phụ trách Cô Nakagawa Kaori Cô Yasuda Mie Cô Matsuda Akari Cô Ema Anna 

Lớp 2 A B C D 

Giáo viên phụ trách Thầy Tsukitate Mamoru Cô Yaegashi Yui Cô Ishiyama Kouko Cô Sueto Mayuko 

Lớp 3 A B C  

Giáo viên phụ trách Thầy Takara Tomihiko Cô Shitaba Yukiko Thầy Arai Go  

Lớp 4 A B C  

Giáo viên phụ trách Thầy Mouri Yaichi Cô Hachiya Nanami Thầy Haraguchi Jun  

Lớp 5 A B C  

Giáo viên phụ trách Cô Mori Maiko Cô Ikebe Mayu Thầy Shimada Takahiro  

Lớp 6 A B C  

Giáo viên phụ trách Thầy Saeki Kensuke Thầy Sato Ryota Cô Hayashi Yuka  

 

< KHỐI TRUNG HỌC> 

Lớp 1 A B 

Giáo viên phụ trách Cô Kuwakino Ayumi Cô Fujihara Nao 

Lớp 2 A B 

Giáo viên phụ trách Thầy  Iwashita Norifumi Cô Saito Kyoko 

Lớp 3 A  

Giáo viên phụ trách Thầy Okunuki Taichi  

 

※ Quý vị phụ huynh vui lòng xác nhận nhóm học của con em mình trên trang web của trường hoặc 

lớp học Google. 

 

※ Nhà trường cũng sẽ yêu cầu các giáo viên đang ở Nhật chuẩn bị giờ học thông qua việc ghi hình 

video nhằm đảm bảo cho các bộ môn đều được thực hiện giảng dạy đầy đủ. 
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Phuï traùch  FUJIO HARUHITO   


