ದಿನಾಂಕ: 27/05/2020
ಆತ್ಮ ೀಯ ಪೀಷಕರೇ,
ನಮಸ್ತೆ , ಈ ಸಾಂಕ್ರಾ ಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ನೀವು ಎಲ್ಿ ರೂ ಸಕಷ್ಟು ಮುನ್ನೆ ಚ್ಚ ರಿಕೆಗಳನ್ನೆ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮನ್ನಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿ ತರಾಗಿದ್ದ ೀರಿ ಎಾಂದು ನಾನ್ನ ಭಾವಿಸುತೆೆ ೀನ್ನ. ನಾವೆಲ್ಿ ರೂ ಜಾಗತ್ಕ
ವಿಪತ್ೆ ನ ಮಧ್ಯ ದಲ್ಲಿ ದ್ದ ೀವೆ, ಅದು ಅನೇಕ ಜೀವಗಳನ್ನೆ ಛಿದಾ ಗೊಳ್ಳಸಿದ್ ಮತ್ತೆ ಪಾ ಪಂಚ್ದಾದಯ ಾಂತ
ಅನೇಕರಿಗೆ ಜೀವನದ ಯೀಜನ್ನಯನ್ನೆ ಶಾಶ್ವ ತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್. ಈ ಮಾರಕ ವೈರಸ್ ವಿರುದಧ ದ
ಹೀರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಾರದ ಪಾ ಯತೆ ಗಳನ್ನೆ ಬಲ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ನಾನ್ನ ಪಾ ತ್ಯಬಬ ರನ್ನೆ ಕೊೀರುತೆೆ ೀನ್ನ.

ಈ ನರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ , ಮುಾಂದ್ನ ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಲೇಜುಗಳಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಂಸ್ತೆ ಗಳ ಪುನರಾರಂಭದ ದ್ನಾಾಂಕವು ದೂರಸೆ ಸಧ್ಯ ತೆಯಾಗಿದ್. ಆದದ ರಿಾಂದ SSISನಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ರಿಾಂದ
8 ನೇ ತರಗತ್ವರೆಗಿನ ಎಲಾಿ ಶ್ಾ ೀಣಿಗಳ್ಳಗೆ 2020 ರ ಜೂನ್ 01 ರಿಾಂದ Online Bridge Course ಅನ್ನೆ
ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುತೆೆ ೀವೆ. ನಮಮ ಮಕಕ ಳನ್ನೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಕ್ರರಾತಮ ಕ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳಾಂದ್ಗೆ
ಸಂಪಕಾದಲ್ಲಿ ರಿಸಲು ನಾವು ಎಲ್ಿ ರಿಗೂ ವರ್ಾಶಿೀಟಗಳನ್ನೆ ಒದಗಿಸುತೆೆ ೀವೆ. ಈ ಸಂದಭ౯ದಲ್ಲಿ , ನಾವು
ಕೈಗೊಾಂಡ ಎಲಾಿ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ನೀಡಿದದ ಸಹಕಾರಕಾಾ ಗಿ ನಾನ್ನ ಪಾ ತ್ಯೊಬ್ಬ ಪೀಷಕರಿಗೆ
ವೈಯಕ್ಷೆ ಕವಾಗಿ ನನೆ ಕೃತಜಞ ತೆಯನ್ನೆ ವಯ ಕೆ ಪಡಿಸುತೆೆ ೀನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಸಿಗೆ ಫಿಯೆಸು , ಆನ್ಲೈನ್
ಪುಸೆ ಕ ವಿಮಶ್ಾ ಸಪ ರ್ಧಾ, ಆನ್ಲೈನ್ ಚಿತಾ ಕಲೆ ಸಪ ರ್ಧಾಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮ್ಕಾ ಳಿಗೆ ನೀವು
ನೀಡಿದ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಶ್ಲಿ ಘನೀಯ.

ನಲ್ಲಿ , ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳ್ಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ / ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಪರದ್ಯ ನರಂತ್ರ
ಸಂಪಕ౯ವನ್ನೆ
ತಪ್ಪಪ ಸಲು, ಸಿಪ ಿ ಟ ಅವರ್ ಸ್ತಷನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಕಷ್ಟು
ಅಾಂತರವನ್ನೆ
ನಗದ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ ಮತ್ತೆ 30 ನಮಿಷಗಳ 2 ಸ್ತಷನ್ಗಳು ಮೌಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ

Online Bridge Course

ಏಪ౯ಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲಾಿ SSIS ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳ್ಳಗೆ (ಪ್ರವತ್ಸಿದ ಶುಲ್ಕ ವನ್ನೆ ಲೆಕ್ಷಕ ಸದ್)

Online Bridge

ಲ್ಭಯ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಆರೀಗಯ ಕರ ಟಿಪಪ ಣಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ಲಕೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ರಕ ಗಿ
ಪಾ ಸೆ ವಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇತ್ತವೆ ಕೊೀಸ್ಾಗಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ತ್ಳ್ಳಸಲಾದ ಸೂಚ್ನ್ನಗಳನ್ನೆ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯಿಾಂದ
ಪ್ರಲ್ಲಸುವಂತೆ ನಾನ್ನ ಪಾ ತ್ಯೊಬ್ಬ ಪೀಷಕರನ್ನೆ ವಿನಂತ್ಸುತೆೆ ೀನ್ನ. SSIS ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ, ಈ ಕಠಿಣ
ಕ್ರಲ್ದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ರರಣಕ್ರಕ ಗಿ ನಮಮ ನವಾಹಣೆಯ ಬದಧ ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಣಿವರಿಯದ
ಪಾ ಯತೆ ಗಳನ್ನೆ ನಾನ್ನ ಪುನರುಚ್ಚ ರಿಸುತೆೆ ೀನ್ನ.

Course

ಜೈ ಹಾಂದ್
ನಮಮ ನಂಬುಗೆಯ,
ಪ್ರಾ ಾಂಶುಪ್ರಲ್ರು
ಶಿಾ ೀ ಶಾರದಾ ಇಾಂಟರ್ ನಾಯ ಷನಲ್, ಶಾಲೆ,
ಕೊಪಪ ಳ

Letter to Parents
27 May 2020
Dear parents,
Namaste. I hope you all are safe at home taking adequate precautions
during this pandemic times. We are all in the midst of a global calamity which
has shattered many lives and changed the plan of life permanently for many
across the globe. I request each of you to strengthen the efforts of the
government in the fight against this deadly virus.
At this critical time, the reopening date of educational institutes like
schools and colleges in the near future seems to be a remote possibility. So we
at SSIS wish to start Back 2 Basics, an online bridge course from 01st June 2020
for the grades from 5 to 8. We will be providing work sheets/activities also to
keep our children in touch with academics. In this connection, I personally
express my gratitude to every parent for your cooperation to our efforts and
constantly supporting/helping their wards in making them part of all activities
we had taken up like Online Summer Fiesta, Online Book Review Competition,
Online Painting competition and so on.
During the online bridge course, to avoid the continuous screen exposure
to the students, split hour sessions are scheduled with sufficient gap in between
and 2 sessions of 30 minutes is the duration with value based motivational
exposure in between. Online bridge course is available to all SSIS
students irrespective of fees paid or not. I request every parent to
carefully follow the instructions mentioned below for the proposed online
bridge course for a proper learning environment on a healthy note. On behalf of
team SSIS, I reiterate the commitment of our Management and tireless efforts of
our teachers for the cause of education in these tough times.
Jai Hind
Yours truly
Principal
Sri Sharada International School
Koppal

Instructions to the Parents
As a responsible educational institution of Kalyana Karnataka region, we
at Sri Sharada International School wish to reach out to our students through
Back 2 Basics, an online bridge course with loads of learning activities mixed
with values. All the parents are requested follow below instructions.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Instrument required : Android Mobile/Tab/Laptop/Desktop with an
internet pack.
Timings of B2B :
10 AM – 12 Noon (with a request to provide least
disturbance/noice at home during the time)
The online classes are run through Zoom app. So you are requested to
download the app and register with it.
Do not store/save any of your bank/credit/debit card details on
Mobile/Laptop/Desktop and Create strong passwords. Use multifactor
authentication on all your accounts.
Strictly logout of the app every time when the class finishes.
Be cautious while saving any information in your Mobile, Laptop and
Desktop
Close your social media accounts like Facebook/Instagram etc while you
are logging in to the class.
Never click on a pop up link which you receive. If in doubt about Link,
please block.
Never reuse your main email password and use different passwords on
different sites
Make sure your security software is up-to-date
Always login with User name and password.
We recommend to use a dedicated devices for online classes. Means you
should not do any other activities in that Mobile/Laptop/Desktop
We request you be with your child to help and observe till they pick up
and get adjusted.

Both Teachers and Parents are the important people in a child’s life. Let
us join together to make our children strong and responsible to face the future..

