ระเบียบปฏิบัติของโรงเรี ยนสอนภาษาญี่ปุ่น JET
ต่ อสถานการณ์ COVID-19(2)
(ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563)
※ระเบียบ(2) นี ้จัดทําเพิ่มเติมจากระเบียบปฏิบตั ิที่ได้ ประกาศไปเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ทังนี
้ ้ยังไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ จากระเบียบปฏิบตั ิของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง เนื ้อหาในระเบียบนี ้ปรับเปลี่ยนได้ ในภายหลัง
จะแจ้ งให้ ทราบผ่าน Homepage หากมีการเปลี่ยนแปลง

1. การเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน
o เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเช้ าและเย็นที่มกี ารคมนาคมหนาแน่น ทางโรงเรียนจึงขอปรับเวลาเริ่ มเรียนเป็ น 9:45
ตั ้งแต่วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม (และดําเนินการในรูปแบบเดียวกันสําหรับชันเรี
้ ยนเสริมและชันเรี
้ ยนพิเศษตังแต่
้
9 – 27 มีนาคม สําหรับภาคการศึกษาใหม่เดือนเมษายน ทางโรงเรียนจะประเมินและแก้ ไขตามสถานการณ์ต่อไป)
o ลดระยะเวลาในการเรียนสําหรับ 4 คาบเรียนในช่วงเช้ าเหลือคาบละ 45 นาที คาบเรียนในช่วงบ่ายยังคงเป็ น 50 นาที
เหมือนเดิม ดังนี ้
คาบที่ 1 9:45~10:30
คาบที่ 2 10:35~11:20
คาบที่ 3 11:30~12:15
คาบที่ 4 12:20~13:05
คาบที่ 5 14:00~14:50
คาบที่ 6 14:55~15:45
o ถึงแม้ เวลาในคาบเรียนจะถูกลดลง จํานวนชัว่ โมงเรียนที่จําเป็ นยังคงเพียงพอสําหรับการจบคอร์สเรียน ดังนันจะไม่
้
มีการ
จัดชั ้นเรียนเสริม
o ทางโรงเรียนสนับสนุนให้ เจ้ าหน้ าที่และอาจารย์หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงที่การคมนาคมหนาแน่น หรือทํางานทางไกล
จากที่บ้าน

2. การมาหรือขาดเรียน
o ในกรณีที่มีอาการคล้ ายเป็ นไข้ หวัด ถึงแม้ ผลตรวจจะออกมาว่าไม่ได้ เกิดจาก COVID-19 ทางโรงเรียนจะให้ ผ้ เู รียนหยุด
เรียนและอยูแ่ ต่ในบ้ าน เพื่อเฝ้าติดตามอาการต่อไป
o การขาดเรียนที่ทางโรงเรียนขอให้ ผ้ เู รียนหยุดมาโรงเรียน จะนับว่าเป็ นการมาเรียน(การขาดเรียนอย่างเป็ นทางการ)
o หากเดินทางกลับประเทศจะนับว่าเป็ นการขาดเรียน

3. ค่ าเล่ าเรียน
o ขยายระยะเวลาการเก็บค่าเล่าเรียนสําหรับภาคการศึกษาเดือนเมษายนไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคม สําหรับนักเรี ยนทุกคน
รวมถึงนักเรียนใหม่ อย่างไรก็ตามหากประสงค์จะชําระหลังจากวันที่ 16 มีนาคมเป็ นต้ นไป ขอให้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

o สําหรับนักเรียนที่ชําระค่าเล่าเรียนของภาคการศึกษาเดือนเมษายนแล้ ว ให้ แจ้ งแก่ทางโรงเรียนก่อนวันที่ 31 มีนาคม หาก
มีความประสงค์จะยกเลิกการเข้ าเรียนหรือศึกษาต่อ ทางโรงเรียนยินดีคืนเงินให้

4. การหยุดเรียนในกรณีท่ ีกลับประเทศชั่วคราว
o ขอให้ ผ้ เู รียนที่ประสงค์จะหยุดเรียนในภาคการศึกษาเดือนเมษายน ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ขอหยุดเรียนภายใน
วันที่ 16 มีนาคม
o มาตรการพิเศษลดหรือยกเว้ นค่าเล่าเรียนในช่วงที่ขอหยุดเรียน โดยจํานวนเงินที่จะลดหรือยกเว้ นจะถูกคํานวณทุก ๆ 3
เดือน (ไม่มีมาตรการพิเศษสําหรับนักเรียนที่กลับมาเรียนในเดือนพฤษภาคมหรือมิถนุ ายน
กรณีที่กลับมาเรียนในเดือนกรกฎาคม ทางโรงเรียนจะคืนเงินค่าเล่าเรียนส่วนที่อยู่ในช่วงเดือนเมษายน~เดือนมิถนุ ายน
ให้ แก่ผ้ เู รียน)

o

นักเรียนใหม่ที่จะเข้ าศึกษาเดือนเมษายน จะได้ รับมาตรการลดหรือยกเว้ นค่าเล่าเรียนในอัตราการคํานวณทุก ๆ 3 เดือน
หากเข้ าศึกษาล่าช้ า
※ ค่าเรียนเดือนเมษายน ~ เดือนมิถนุ ายน : 201,000 เยน
ค่าเรียนเดือนกรกฎาคม ~ เดือนกันยายน : 134,000 เยน (ไม่รวมคอร์สสนทนา 2 สัปดาห์ในเดือน สิงหาคม
อย่างไรก็ตามจะต้ องเดินทางมาถึงประเทศญี่ป่ นุ ภายใน 3 เดือน (ภายในวันที่ 20 พฤษภาคมสําหรับผู้เรียนคอร์ส
ภาษาญี่ปนุ่ 2 ปี เพื่อการศึกษาต่อและคอร์สภาษาญี่ป่ นุ 1 ปี )นับจากวันที่ได้ รับใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัย (COE)
ดังนันหากประสงค์
้
จะหยุดเรียนตั ้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคมและเข้ าเรียนตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายนเป็ นต้ นไป ให้
ผู้เรียนยื่นขอ COE สําหรับช่วงเดือนตุลาคมให้ เรียบร้ อย การเข้ ามาในประเทศญี่ป่ นุ สําหรับเดือนมิถนุ ายนจะเป็ นรูปแบบวี
ซ่าระยะสั ้น

5. พิธีจบการศึกษา
o พิธีการศึกษายังเป็ นไปตามกําหนดการเดิมคือวันที่ 6 มีนาคม แต่จะปรับลดระยะเวลาลงเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ
COVID-19 ให้ มากที่สดุ
o โดยปกติแล้ วทุก ๆ ปี แต่ละชั ้นเรียนจะจัดงานสังสรรค์ในช่วงใกล้ งานพิธีจบการศึกษา แต่ปีนี ้ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้
จัดงานสังสรรค์ใด ๆ ทั ้งสิ ้น แม้ จะจัดงานโดยมีจํานวนนักเรียนเพียงไม่มาก แต่ทางโรงเรียนขอให้ งดการไปยังพืน้ ที่ที่มีคน
พลุกพล่านและมีการสัญจรหนาแน่น

6. การยื่นความประสงค์ เข้ าศึกษาสําหรับผู้เรียนภาคการศึกษาตุลาคม
o

ทางโรงเรียนขอยืดกําหนดเวลาสําหรับยื่นความประสงค์เข้ าศึกษาของผู้เรียนภาคการศึกษาตุลาคมจากเดิมวันที่ 15
พฤษภาคม เป็ นวันที่ 1 มิถนุ ายน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

