
令和４年１０月１１日 

 Senhores pais de alunos do 1º.ano 

                         Echizen shi Takefu Dai Nichugakko 

                            Diretor Sr. Kawasaki Masato 

 

緊急時（原子力災害）における引き渡し訓練の実施について(お知らせ) 

Treinamento de entrega dos alunos aos pais, no caso de emergencia (desastre nuclear) 

 

Agradecemos profundamente pelos esforços recebidos na promoção das atividades educativas 

desta escola.   

Com as lições aprendidas com o Grande Terremoto do Leste do Japão, é necessário tomar as 

medidas adequadas sobre como evacuar em caso de desastre nuclear causado por um terremoto. 

Para que possamos entregar os alunos aos seus pais com segurança e precisão, acreditamos que 

seja necessário fazer uma simulação antecipada na escola.  

Assim, simulando a ocorrencia de um acidente, desastre nuclear, desejamos fazer o treinamento 

de entrega dos alunos do 1º.ano, aos seus pais. Contamos com a cooperação. 

 

  １ Data  12 de novembro de 2022 (sab)  14h35 às 14h55 

 

  ２ Local para entrega dos alunos  Ginásio esportivo do Takefu Dai Nichugakko 

 

  ３ Maneira de realizar o Treinamento 

① Não há vagas suficientes no estacionamento, dentro do possível, favor evitar vir 

buscar de carro. Caso venha de carro, favor entrar na escola pelo portão oeste e 

estacionar no espaço em frente ao ginásio esportivo ou em frente ao prédo escolar.  

② Entrar pela entrada dos alunos, colocar o calçado de fora dentro de um saquinho e 

receber os tramites de entrega dos alunos, na recepção do ginásio esportivo. 

③ No horário das 8h35 às 14h30 as aulas estarão abertas para visita. Esperamos que 

muitos possam comparecer para visitar a aula. 

④ Após concluir o procedimento, sair junto com seu filho, através da entrada do 

ginásio esportivo. Alunos que vem de bicicleta, poderão voltar para casa de bicicleta. 

⑤ Quem vier de carro, sair pelo portão norte (lado do Kougyo kouko). Quem vier 

andando, poderão sair para as ruas, pelos portões oeste, norte ou leste. 

   

４ Outros:  

    ○Caso os pais não possam participar do treinamento, seus filhos voltarão para casa 

às 15h00. 

  

 


