[중요]실시간-비대면 수업 전환 실시 (8월18일부터 ~ 별도 공지 시까지)

현재 서울 지역에서 종교시설과 다중이용시설(교회, 영화관, 커피숍 등)을 통해
코로나19 집단감염이 다시 확산되고 있습니다.
확산을 방지하기 위하여 정부가 사회적 거리 두기 단계를 격상 하였고, 우리 학생들의 안전을 위하
여 다음과 같이 대면 수업을 실시간-비대면 수업으로 전환을 결정하게 되었습니다.

- 기간 : 8월 18일부터 ~ 별도 공지 시까지
- 활용 프로그램 : ZOOM
- 준비물: 인터넷 또는 Wifi가 되는 컴퓨터나 스마트폰
- 기타 : ZOOM ID 및 PW는 담임선생님을 통하여 안내 예정
기말시험 등 이후 일정은 홈페이지 공지 및 담임선생님을 통하여 안내 예정

[Important] Class will be changed to real -time non face-to-face type (AU G 18, 2020 (Tue) until further notice)
Currently, COVID 19 is being spread again through religious facilities and multi -use facilities (such
as churches, movie theaters, coffee shops) in Seoul. In order to prevent the spread of the disease,
the government upgraded the social distance level and decided to switch face -to-face classes to
real-time non-face-to-face classes for the safety of our students.

- Period: August 18, 2020 (Tue)- until further notice
- Class will be held by: ZOOM
- What to prepare: Computer or smartphone with the internet (wifi)
- Notice: (1) ZOOM ID and PW will be informed from your homeroom teacher.
(2) Schedule for the remaining semester including exams, will be announced on our
website and notified by your homeroom teacher.

[重要]リアルタイム-非対面授業転換実施(8月18日から~別途お知らせまで)

現在(2020年8月基準)、ソウル地域に所在している宗教施設及び多重利用施設(教会、映画館、

カフ

ェなど)を通して新型コロナウイルス(COVID-19)のクラスター感染が確認されています。
したがって、政府側のソーシャルディスタンス強化に応じて次のように対面授業をリアルタイム-非
対面授業へ転換させていただきます。

- 期間:

8月18日から~別途お知らせまで

- 授業プログラム: ZOOM
- 準備する物: インターネットまたはWi-Fiが使えるパソコンやスマートフォン
- その他: ZOOM ID及びPWは担任の先生を通じて案内予定 。
期末試験などの以降の日程は、ホームページのお知らせ及び担任の先生を通じて案内予定

[重要] 实施实时-非面对面授课（从 8 月 18 日开始~另行公告时）
现在首尔地区，因宗教及大众使用区域（教会，电影院，咖啡厅等）使得新型冠状病毒再次扩散。
为了防止病毒传播，政府已经升级了保持社会距离等级，考虑到我们学生的安全问题，决定把面对面授
课改为网上授课。
-

期间：8月18日开始~另行公告时

-

使用的软件：ZOOM

-

需准备的东西：可以连接网络或WI FI的电脑或手机

-

其他：ZOOM的账号和密码班主任会通知
期末考试等之后的日程预计通过官网或班主任通知。

[Lưu ý] Tiến hành lịch học online ( áp dụng từ 18/08 ~ thông báo bổ sung sau)
Hiện nay, quanh thành phố Seoul COVID-19 đang lây lan trở lại thông qua các nhà thờ tôn
giáo và các nơi công cộng (giáo đường, rạp chiếu phim, quán cà phê, vv.)
Để ngăn chặn sự lây lan, chính phủ đã ra chỉ định dãn cách xã hội, và vìsự an toàn của học
sinh, nhà trường đã quyết định chuyển đổi các lớp học trực tiếp tại giảng đường sang các lớp
học online theo thời gian thực như sau.
- Thời gian : 18/08 ~ thông báo bổ sung sau
- Ứng dụng học: ZOOM
- Chuẩn bị: Thiết bị máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet
- Khác : Giáo viên chủ nhiệm sẽ thông báo ZOOM ID và PW
Lịch học sau khi thi cuối kỳ sẽ được thông báo trên website và thông báo qua giáo viên chủ nhiệm.

