Pedoman JET Academy terhadap Pneumonia Tipe Baru (ke-2)
(Per tgl.26 Februari 2020)

* Pedoman ke-2 ini dirumuskan sebagai tambahan untuk pedoman per tanggal 19 Februari 2020. Pedoman per
tanggal 19 Februari 2020 tidak ada perubahan dan tetap berlaku. Namun, situasinya berubah setiap saat,
kemungkinan isinya akan diubah sesuai kondisi selanjutnya. Jika ada perubahan, kami akan mengumumkan di
website sekolah kami, dll.

1. Perubahan jam pelajaran di sekolah dan lain-lain
○ Mulai pelajaran di sekolah jam 9:45 selama tgl.27 Februari - tgl.5 Maret untuk menghindari keramaian pada
rush hour pagi dan sore. (Pelajaran tambahan dan pelajaran khusus pada tgl.9 - 27 Maret akan diadakan, tetapi
untuk semester selanjutnya dari April, kami akan memutuskan sesuai situasinya.)
○ Mengenai 4 jam pelajaran pada pagi hari, satu jam pelajaran diperpendek dan menjadi 45 menit. Mengenai
pelajaran siang hari, satu jam pelajaran tetap 50 menit. Jadwal pelajarannya sebagai berikut;
Pelajaran pertama 9:45 - 10:30
Pelajaran ke-2
10:35 - 11:20
Pelajaran ke-3
11:30 - 12:15
Pelajaran ke-4
12:20 - 13:05
Pelajaran ke-5
14:00 - 14:50
Pelajaran ke-6
14:55 - 15:45
○ Walaupun jam pelajaran diperpendek, tidak ada pelajaran tambahan, karena cukup memenuhi jumlah jam
pelajaran untuk menyelesaikan course.
○ Kami menyarankan kepada guru dan staf sekolah untuk datang dan pulang pada bukan waktu rush hour atau
bekerja di rumah sebisa mungkin.

2. Mengenai absen
○ Walaupun diagnosis bukan penyakit menular dari coronavirus jenis baru, jika pelajar ada gejala seperti flu
dan lain-lain, maka diwajibkan untuk tidak hadir ke sekolah dan diamati kesehatan pelajar di tempat tinggal
masing-masing.
○ Jika tidak hadir karena diwajibkan oleh sekolah, maka dianggap hadir pada absensi.
○ Jika pelajar pulang ke negara asal, menjadi absen.

3. Mengenai pembayaran uang sekolah
○ Masa pembayaran uang sekolah untuk semester dari April diperpanjang sampai pada tgl.16 Maret bagi
seluruh pelajar termasuk pelajar baru. Namun, jika ingin membayar setelah tgl.16 Maret, mohon kabari
sebelumnya agar kami menanggapi secara fleksibel.
○ Walaupun pelajar sudah membayar uang sekolah untuk semester dari April, jika ingin membatalkan belajar
di JET Academy dan memberitahukan ke sekolah paling lambat tgl.31 Maret, uang sekolah akan dikembalikan.

4. Mengenai cuti sekolah dengan pulang ke negara asal sementara
○ Jika pelajar ingin ambil cuti (pulang ke negara asal), diminta menyerahkan surat permohonan cuti paling
lambat pada tgl.16 Maret.

○ Biaya sekolah pada masa cuti akan dikurangi sebagai tindakan khusus. Pengurangan biaya dihitung setiap 3
bulan. (Jika masuk kembali dari Mei atau Juni, tidak ada pengurangan biaya. Jika masuk kembali Juli, biaya
sekolah pada April - Juni akan dikembalikan.)
○ Kepada pelajar baru dari April juga, jika mengundur masuk sekolah, pengurangan biaya sekolah dihitung
setiap 3 bulan.
* Biaya sekolah pada April - Juni : 201,000 yen
Biaya sekolah pada Juli - September : 134,000 yen (tidak termasuk biaya untuk course percakapan 2 minggu
pada Agustus.)
○ Namun, pelajar baru harus datang ke Jepang dalam 3 bulan sejak CoE dikeluarkan (Untuk course 2 tahun
persiapan melanjutkan pendidikan & course 1 tahun bahasa Jepang, paling lambat pada tgl.20 Mei). Oleh karena
itu, jika pelajar baru ingin cuti dari April sampai Mei dan ingin masuk Juni atau setelahnya, pelajar akan daftar/
mengajukan CoE untuk masuk Oktober dan datang ke Jepang dengan visa short stay dari Juni.

5. Mengenai acara ceremony kelulusan
○ Acara ceremony kelulusan pada tgl.6 Maret akan dilaksanakan sesuai rencana. Tetapi kami akan melakukan
segala upaya untuk mencegah infeksi, seperti durasi waktu acara diperpendek.
○ Biasanya setiap tahun pelajar mengadakan pesta per kelas pada sebelum atau setelah acara ceremony
kelulusan, tahun ini dilarang mengadakan. Selain itu, walaupun kelompok kecil juga, kami peringatkan untuk
tidak berkumpul di tempat ramai di kota.

6. Mengenai masa pendaftaran untuk calon pelajar pada Oktober
○ Masa pendaftaran awalnya sampai pada tgl.15 Mei, tetapi akan diperpanjang sampai tgl.1 Juni.

