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教職員の多忙化解消・業務改善に関するお願い【みよし市教育委員会】
Sobre medida contra a super ocupação e melhoria dos serviços prestados pelos professores (Pedido)

本文

みよし市教育委員会からのお知らせです。
O Conselho Educacional de Miyoshi deseja comunicar o seguinte.
Agradecemos de coração a colaboração e compreensão de sempre para com as atividades
educacionais de Miyoshi.
Bem, a carga horário de trabalho extensa dos professores tem se tornado um problema social, e por
isso o governo e a provincia de Aichi tem pensando nas formas de resolver essa questão. O nosso
conselho educacional também vêm se esforçando para melhorar esse ponto, levando em conta a
situação atual de trabalho dos professores e seus respectivos estados fisicos e emocionais. E dessa
forma, queremos tomar medidas que possam diminuir o trabalho extenso dos professores e melhorar
a qualidade de ensino.
Em relação a isso, recebemos uma notificação por parte do governo ordenando a restrição do horário
de trabalho dos professores. Em obediência a isso, a cidade de Miyoshi vai “estabelecer um horário
específico em que NÃO atenderemos ligações telefônicas”.
Durante os dias da semana (segunda ~ sexta):
as escolas primárias NÃO atenderão as ligações telefônicas das 18:00 até 7:30 da manhã do dia
seguinte durante o ano todo.
as escolas secundárias NÃO atenderão as ligações telefônicas das 19:00 até 7:30 da manhã do dia
seguinte de Março à Setembro, e das 18:00 até 7:30 da manhã o dia seguinte de Outubro à Fevereiro.
Nos dias que não tem aula (feriados etc): tanto a escola primária como também a secundária não
atenderão telefonemas o dia todo.
Para comunicar que o aluno vai faltar ao bukatsu nos dias de folga (feriado etc) ou para atendimento
durante as férias prolongadas, verifique o comunicado impresso que foi distribuido no dia 9 (sexta).
Além do horário estabelecido acima, pode ser que não consigamos atender os telefonemas por conta
da escola estar fechada ou por não haver nenhum professor (talvez os professores não tenham
chegado na escola ainda).
Como medida contra a super ocupação e melhoria dos serviços prestados pelos professores,
contamos com sua colaboração e compreensão.

