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No caso de Tufão, ou de Nevasca、apartir da Agência Metereológica do Japão（Agência 

Meteorológica de Tsu）、quando o alerta é soado em Kiita Chuubu e Chuubu。O serviço do 

Ônibus Escolar será da seguinte forma. 

Em relação ao fechamento do serviço do Ônibus Escolar é padronizado. Agora, em relação a 

todos os pais, verificar a situação em casa do tempo, da casa, em volta da casa, das estradas 

e ruas, para prevenir riscos.Por favor não deixar a criança no ponto de ônibus sozinha. 

 

１．暴風警報についての対応 Correspondência com aviso de tempestade 

（１）Quando o aviso é emitido as 6:00 da manhã 

 ① Nesse caso é tomado uma medida de fechamento da escola, favor não vir. 

 ②「Escola fechada」O Prof. Responsável estará entrando em contato para avisar. 

 

（２）Mesmo que as 6:00 da manhã o alerta não seja emitido, há uma chance grande de ser emitido depois 

① A escola será fechada. Favor não vir. Também não funcionará o Ônibus Escolar. 

②「Escola Fechada」O Prof. Responsável estará entrando em contato para avisar. 

 

（３）Se o aviso de tempestade for emitido depois da escola 

① Poderá entrar em contato com a empresa que presta serviços Ônibus Escolar,  

depois de uma confirmação de segurança vamos providenciar a partida.  

     Estaremos avisando o horário da saída do ônibus, pedimos que esteja no ponto 

esperando 

② Quando ocorrer deslizamentos de terra, ou inundações e for perigoso pegar a 

estrada, estaremos mantendo as crianças na escola.Por favor espere o contato da 

escola. 

２．大雪警報についての対応 Suporte para aviso de nevasca forte 

（１）Quando for emitido o alerta de nevasca as 6:00 da manhã 

① Será tomada medida temporária de fechamento da escola.Favor não vir. 

②「Fechamento da Escola provisório」O professor responsável estara entrando em 

contato. 

（２）大雪警報は出ていないが、積雪量が多く、スクールバスの運行が困難と判断される場合

Caso o alerta não for emitido, más o a nevasca está forte e há dificuldades de operação ônibus escolar    

①As 6:00 manhã se não for emitido o alerta, más se for determinado que devido as 

condições do tempo o ônibus escolar não tem como operar, há escola ficará fechada. 

Por favor não venha para escola. 

②「Fechamento da Escola provisório」O professor responsável estara entrando em contato. 



（３）大雪警報は出ていないが、積雪があり、交通渋滞が発生すると予想される場合 

Alerta de nevasca não emitido, porém espera-se que neve, e percebe-se um congestionamento de tráfego. 

① No caso da alerta não ser emitida as 6:00 da manhã, e se ocorrer 

congestionamento por causa da neve,pode-se ocorrer um atraso na partida do 

ônibus escolar. Por isso não venha para escola fique em casa por favor. 

② 「Permaneça em casa」O aviso virá do Professor Responsável por favor aguarde. 

（４）登校後大雪警報が出された場合 Se o alerta de nevasca for emitido depois da escola. 

① Poderá entrar em contato com a empresa que presta serviços Ônibus Escolar,  

depois de uma confirmação de segurança vamos providenciar a partida. Estaremos 

avisando o horário da saída do ônibus, pedimos que esteja no ponto esperando 

③ Se o ônibus Escolar não estiver em funcionamento devido as condições da estrada, 

ficaremos com as crianças até não ter mais perigo. Nesse caso aguarde o contato 

da escola. 

 

３．特別警報が発表された場合 Se for emitido um alerta especial 

重大な災害の起こるおそれが著しく大きい以下の特別警報については、前記１及び２のとおりとします。 

大雨特別警報、暴風特別警報、暴風雪特別警報及び大雪特別警報 Chuva forte, tempestade, nevasca, alerta especial 

４．その他 Outros 

（１）Devido a má condições de tempo, nevasca, alerta de inundações, tempestade, etc... 

Pode acontecer da escola fechar temporáriamente.「Escola Fechada」O professor 

responsável entrará em contato. 

（２）Caso ocorra acidente de transito envolvendo o ônibus escular, se possível o professor 

responsável estará entrando em contato. 

スクールバスの運休・遅れについての問い合わせの電話番号 

Telefone para contato do Ônibus Escolar no caso de atraso 

 稲葉特別支援学校 Escola de Apoio Especial Inaba           

（代表 Representante）０５９－２５２－１２２１ 

（小学部 Primário）  ０５９－２５２－２８０２ 

          （中学部 Ginásio）   ０５９－２５２－２８０３ 

          （高等部 Colegial）   ０５９－２５２－２８０１ 

 

スクールバス携帯 Celular do Ônibus Escolar  

(ESTAREMOS INFORMANDO OS NOVOS NÚMEROS EM MEADOS DE ABRIL) 

（河芸コース Rota de kawage）０８０－３３６５－９９７０ 

          （芸濃コース Rota de Geino） ０８０－３３６５－９９６８ 

          （一志コース Rota de Ichishi ）０８０－３３６５－９９６９ 

          （久居コース Rota de Hisai）  ０８０－３５３１－６１２０ 

          （白山コース Rota de Hakusan）０８０－３５３２－２６７４ 


