Dia 1 de maio de 2020
Aos pais ou responsavel pelo aluno(a) do 6.ano de escola municipal primária de Oizumi

Secretaria da Educação (Seção de Orientação Pedagógica)

Pacote de medidas de apoio a vida cotidiana, devido a infecção do coronavírus
Comunicado sobre o "Subsídio de Apoio à leitura de Jornal Infantil"
Agradecemos pela imensa compreensão e colaboração que temos dos
senhores na administração de ensino desta cidade.
Será realizado uma das medidas do Pacote de Apoio à Vida Cotidiana, devido
a infecção do novo tipo do coronavírus da cidade de Oizumi, conforme a seguir.
As pessoas interessadas, deverão ler atentamente o modo de inscrição,etc. e
realizar a solicitação.
1. Conteúdo
Escolha uma das 3 editoras de Jornal Infantil (para crianças do ensino primário)
(Asahi Shinbun, Mainichi Shinbun, Yomiuri Shinbun) e receba gratuitamente por
aproximadamente 3 meses.
・Asahi Shogakusei Shinbun(diariamente)
・Mainichi Shogakusei Shinbun (diariamente)
・Yomiuri Kodomo Shinbun（semanalmente, todas as quintas)
2. Modo de realizar a solicitação
① Do dia 1 de maio (sexta) a 25 de maio (segunda), o formulário de solicitaç
ão/ procuração, estarão na homepage de cada escola, na parte de avisos
(oshirase).
② Faça download (baixe) do formulário de solicitação/ procuração ,imprima e
preencha os ítens necessários.
③Entregue o formulário preenchido, na escola que seu filho(a) estuda, até o
dia 25 de maio (seg.).
※Caso o aceso à homepage da escola ou a impressão do formulário não
seja possível de ser realizado em casa, retire o formulário diretamente na
escola e preencha.
3. Assinatura do jornal
Ap ó s a solicita ç ã o, assim que a distribui ç ã o estiver preparada, os jornais ser ã o
entregues nas respectivas escolas. Mesmo as fam í lias que j á possuem assinatura do
Jornal Infantil, poderão solicitar este subsídio para receber gratuitamente o Jornal Infantil,
por aproximadamente 3 meses.

Inscrições do dia 1 de maio (sexta) a 13 de maio (quarta)
・Asahi Shogakusei Shinbun e Mainichi Shogakusei Shinbun
Previs ã o de distribui ç ã o diariamente, a partir de 18 de maio (seg.) a 31 de
agosto (segunda)

・Yomiuri KODOMO Shinbun
Previs ã o de distribui ç ã o a partir de 21 de maio (qui.) a 27 de agosto (qui.)
semanalmente às quintas-feira.
Inscrições do dia 14 de maio (qui.) a 25 de maio (qui)
・Asahi Shogakusei Shinbun e Mainichi Shogakusei Shinbun
Previsão de distribuição diariamente, a partir de 1 de junho (seg.) a 31 de agosto
(segunda)

・Yomiuri KODOMO Shinbun
Previs ã o de distribui ç ã o a partir de 4 de junho (qui.) a 27 de agosto (qui.)
semanalmente às quintas-feira.
★Informações：
Secretaria da Educaç ão (Seção de Orientação Pedagógica)
(ramal 341/342)

TEL 0276-63-3111

