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Sobre medidas de alarmes: vendaval, nevasca e informações de alarme especiais 

  A maneira de procedimento é conforme abaixo. 

 

 

１．Caso anunciar às 8:25 hrs alarmes como:vendaval, nevasca e alarme especial. 

    ⇒A criança não deve ir à escola.(permanecer em casa) 

      Tomar a decisão vendo noticiários de previsão de tempo da TV e do rádio. 

① Se o alarme for cancelado até as 8:25h. 

      ⇒Haverá aulas normais.→com a refeição 

② Se o alarme for cancelado até as 11:00 

      ⇒Haverá aulas da parte da tarde→Não haverá refeição 

③ Se o alarme não for cancelado até as 11:00. 

      ⇒As aulas do dia ficarão canceladas.(a escola estará fechada) 

２．Caso anunciar os alarmes (acima) durante o trajeto escolar 

    ⇒Receberão aviso pelo e-mail. A escola entrará em contato com os representantes do bairro e a seguir os alunos              

      retornarão o mais breve possível. 

３．Caso anunciar os alarmes(acima) após ter iniciado as aulas. 

  ① Em princípio, cancelaremos a aula e os alunos serão orientado para que retorne para casa rapidamente. 

     Neste caso, de acordo com as circunstâncias, entrará em contato com os responsáveis e representantes do bairro, e as   

     crianças serão orientada para que retornem em segurança com o grupo. 

② No entanto, quando prever que seja difícil voltar ao lar com segurança, as crianças permanecerão na escola 

temporariamente e voltarão para casa depois de confirmar a segurança 

③ De acordo com as circunstâncias, haverá caso de o responsável ir a busca da criança na escola. 

 

【Atenção】 

(1) As informações de alarrme・ atenção sobre o tempo são divulgados por cidade. Favor verificar no home  

page de meteorológico da região de Tsu. 

(2) Mesmo que nenhum aviso for anunciado, mas que os responsáveis prescentiu o risco de perigo, favor tomar

 as medidas necessárias.   

  (3) Se houver perigo ou problema que possa impedir a ida à escola (por exemplo, deslizamentos de montanha,

     inundações nas estradas e pontes, danos por chuva forte, etc), deverá aguardar em casa e avisar á escola.

  (4) Haverá caso de enviar o aviso pelo sistema de e-mail escolar. 

Versão preservada 


