
Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Fushimi Takashi, Thị trưởng thành phố Hirakata. 

 

Tuyên bố về tình trạng khẩn cấp được ban hành bởi tỉnh Osaka từ ngày 7 tháng 4 cuối 

cùng đã được gỡ bỏ vào ngày 21 tháng 5. 

Đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở, do sự lây lan của bệnh truyền nhiễm trên 

toàn quốc mà trường học đột nhiên đóng cửa vào ngày 2 tháng 3 và đã bắt đầu cuộc sống 

khác với thường ngày như là không thể gặp gỡ bạn bè và học tập tại trường.  

Đối với các bậc phụ huynh , trong tình thế không thể biết trước chắc hẳn đã có rất nhiều 

căng thẳng và lo lắng không để đong đếm được. Chúng tôi xin cảm ơn mọi người một lần 

nữa vì sự hợp tác trong giai đoạn vừa qua. 

Mặc dù số lượng lây nhiễm trong thành phố đang giảm, nhưng có một mối lo ngại là 

sự lây lan sẽ tiếp tục trong tương lai, và cần phải đối phó với vi rút này trong một thời 

gian dài cho đến khi điều chế được các loại thuốc điều trị hay vắc-xin. Để ngăn ngừa sự 

lây nhiễm, xin hãy tiếp tục đeo khẩu trang, giữ khoảng cách người với người và rửa tay 

thường xuyên. Ngay cả khi bạn không có triệu chứng đi nữa thì bạn cũng có thể lây nhiễm 

cho những người gần gũi với bạn, chẳng hạn như gia đình và bạn bè.Để phòng chống sự 

lây lan bệnh mong bạn hãy luôn luôn ý thức rằng“nếu mình bị nhiễm bệnh…” . 

Mặt khác, trẻ em và học sinh phải có được kiến thức cần thiết, sức mạnh thể chất và 

cách tương tác với người khác để có thể bước ra xã hội và trở nên độc lập trong tương lai. 

Để đạt được điều đó, cần tiếp tục nỗ lực ngăn ngừa lây nhiễm và song song đó là mở lại 

trường học. 

Hiện tại, thành phố Hirakata đang chuẩn bị cho việc khởi động lại toàn diện các trường 

tiểu học và trung học cơ sở vào ngày 15 tháng 6. Vào thời điểm đó, trên nền tảng thực 

hiện các biện pháp thích hợp để ngăn ngừa lây nhiễm tôi mong muốn sẽ tiếp tục các hoạt 

động câu lạc bộ và ăn trưa ở trường. Ngoài ra, như một thời gian chuẩn bị thì từ ngày 1 

tháng 6, thời gian tiết học sẽ được rút ngắn bằng cách đi học phân tán. 

Tuy nhiên, vì trường đã đóng cửa gần ba tháng cho đến nay, các hoạt động của trường 

như các lớp học đã bị chậm. Để bắt kịp với sự chậm trễ này, các lớp học thứ bảy và kỳ 

nghỉ hè và nghỉ đông phải được rút ngắn. Tôi rất tiếc phải nói với các em nhỏ rằng kỳ 

nghỉ dài mà các em đã mong đợi sẽ bị rút ngắn, nhưng tôi hy vọng rằng tất cả các em sẽ 

cố gắng hết sức một cách tích cực. 

Ngoài ra, tôi nghĩ rằng một số trẻ em có thể không đến trường vì bất an, vì vậy để có 

thể học trong khi ở nhà và giao tiếp với mọi người ở trường thì ý tưởng là cải thiện hơn 



nữa môi trường học tập như là sử dụng máy tính và máy tính bảng.. 

Ngoài ra, Thành phố Hirakata sẽ thiết lập một hệ thống hỗ trợ những trẻ em đang lo 

lắng. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tư vấn với nhà trường, có một hệ thống gọi là 

"Khuyến nghị cho Thị trưởng". Nếu bạn viết nó, nó sẽ trực tiếp gửi đến cho tôi. Nhất định 

hãy sử dụng. 

Hãy cho tôi thấy vẻ ngoài tràn đầy năng lượng của mọi người khi trường được mở cửa 

trở lại. Tôi đang mong chờ một ngày khi những giọng nói tươi sáng vang vọng và những 

nụ cười lấp đầy trong trường học. 


