Comecará o ensino utilizando
1 computador por aluno!
Solicitaremos que comprem um dispositivo no momento
do ingresso em uma escola provincial (colegial, nível
médio de escola especial).

P１ Todas as escolas utilizarão o mesmo tipo de dispositivo?
R１ Pode ser que o dispositivo seja diferente, dependendo da escola.
P２ Como posso obter informações sobre o dispositivo de cada escola provinciail?
R２ Pretendemos publicar na página na internet da Secretaria da Educação da
Província de Mie por volta de novembro (QR code ao lado).
P３ É melhor já deixar comprado por conta própria o meu dispositivo?
R３ Atualmente, estamos analisando a melhor forma de compra para diminuir ao
máximo as despesas dos senhores responsáveis. Portanto, não é necessário
comprar agora. Publicaremos mais informações sobre o dispositivo e a sua
forma de adquirir na nossa página na internet(QR code acima) mas após
aprovado no vestibular, a escola irá informar mais detalhadamente.
P４ Como fazer se não puder comprar o dispositivo por motivos financeiros?
R４ Para a família aprovada a receber o auxílio financeiro para estudar no ensino
médio e que não puder comprar o dispositivo, pretendemos emprestar um
dispositivo que já há na escola.
P５ Este dispositivo poderá ser usado livremente em casa?

R５ Sim. Porém, pretendemos instalar um programa de controle que impede de
acessar páginas na internet impróprias ou fazer download de arquivos
perigosos. Inclusive, cada um deverá recarregar a bateria em casa (em escolas
especiais, a orientação de cada escola pode ser diferente).
P６ Se já possuir um dispositivo, poderei utilizar na escola?
R６ Sim (se estiver dentro das especificações). Verifique na escola em que for
ingressar.
P７ Como ficam as despesas de conexão à internet?
R７ Ficam por conta de cada família. Para a família aprovada a receber o auxílio
financeiro para estudar no ensino médio, adicionaremos a taxa de
comunicação de ¥12.000 por ano.
P８ Como fica no caso de ingressar no nível médio de escola especial?
R８ Verifique na escola em que for ingressar. A despesa com o dispositivo a ser
utilizado na escola especial é coberto pelo auxílio financeiro para escolas
especiais.

