新型コロナウイルス（COVID-19）への対応について
2020 年 2 月 20 日
全校生徒および保護者の皆様
関係者各位
松戸国際学院
学院長 岩本 直樹
2020 年 3 月

卒業式の開催について

平素より、本校の教育活動へのご理解、ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。
連日の新型コロナウイルス拡大防止に関する報道および、昨日発表された日本政府関係機関
等が定める関連法令、諸方針を参考に、先日 大規模な校内アンケートを実施いたしました。
その結果、今年度の卒業式開催について以下のような対応を取ることを決定しましたのでお
知らせします。
楽しみにされていた皆様、関係者の皆様には多大なご迷惑をおかけいたしますこと
心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
敬具
記

日にち： 2020 年 3 月 6 日（金）
時

間： 10 時 45 分（集合）～

場

所： 松戸国際学院 5F
各クラスにわかれて教室で待機

服

装： スーツまたは民族衣装等の正装

式典内容：卒業証書および記念品の授与、各種表彰、記念撮影
以上

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỐI ỨNG DỊCH VIRUS CORONA (COVID-19）
Ngày 20 tháng 2 năm 2020
Kính gửi: Học sinh toàn trường,
Quý phụ huynh/ người bảo lãnh
Quý công ty đối tác
HỌC VIỆN QUỐC TẾ MATSUDO
Hiệu trưởng IWAMOTO NAOKI
VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP THÁNG 3 NĂM 2020
Học viện Quốc tế Matsudo xin trân trọng cảm ơn Quý phụ huynh/ người bảo lãnh, Quý
công ty đối tác và toàn thể học sinh đã hợp tác và hỗ trợ nhà trường trong suốt thời gian vừa qua.
Sau khi tham khảo bài phát biểu ngày hôm qua của các cơ quan liên quan đến chính phủ
Nhật Bản, các tin tức về phương pháp phòng chống dịch virus corona lan rộng trong những ngày
vừa qua, nhà trường đã tiến hành làm phiếu điều tra trong toàn trường.
Dựa vào kết quả đó, Chúng tôi xin thông báo quyết định về việc tổ chức lễ tốt nghiệp năm
nay theo thông tin chi tiết dưới đây.
Chúng tôi thành thật xin lỗi Quý phụ huynh/ người bảo lãnh, Quý công ty đối tác và toàn
thể học sinh về sự bất tiện này. Rất mong nhận được sự thông cảm của Quý vị.
Thông tin buổi lễ tốt nghiệp
Ngày tổ chức: Ngày 6 tháng 3 năm 2020 ( thứ 6)
Thời gian: tập trung từ 10 giờ 45 phút ~
Địa điểm: Học viện Quốc tế Matsudo tầng 5
Chờ tại các phòng học theo các lớp
Trang phục: Suit (vét) hoặc trang phục truyền thống ( áo dài)
Nội dung: Lễ trao bằng tốt nghiệp, các loại bằng khen, quà kỉ niệm và chụp hình kỉ niệm

