Date: 27/07/2020
Dear Parents,
Namaste and Greetings from the entire Sri Sharada International School fraternity…
I write to you at a time of great uncertainty in our country and across the world. The COVID – 19
pandemic has already did and will continue to impact on all of us for the foreseeable future. During this
difficult times, I ask that you all to please take care of yours and your family’s health and wellbeing.
You are well aware that, since the time of lockdown due to COVID in March 2020, we at Sri
Sharada International School took personal care of each of children by engaging them in multidisciplinary weekly home works and subject wise works till the end of May 2020. We have even
forwarded an innovative vacation task for all the children to keep them in regular touch with academics.
Our teachers followed up with every child for their academic activism and physical wellbeing as well.
In present times of pandemic, we are not sure when we will be able to resume regular classes
as this decision depend on the directives of the government. With so much free time for the kids, the
biggest challenge for us (both parents and school) is to keep the kids on a routine and their positive
engagement. With that very intention, we started online bridge course for grades 6, 7 and 8 from 01 st
June 2020.
Furthermore, we want to extend these online classes for children of pre-KG up to grade 5 by
considering the government directive on effects of exposure to digital screen. Especially for Pre KG
children, a weekly interactive session with parents along with children is planned and a weekly work
sheet shall be shared online. We have prepared a digital plan and a weekly schedule of how the classes
will be conducted online. The detailed time table and process of connecting over ZOOM platform
will be made available to you through class-wise broadcast groups of WhatsApp. We will be
conducting Online Orientations also with parents.
As this initiative is new for every one of us, we have new challenges to face. At the school, all
the teachers are working hard to give the best to students through online classes. We request all the
parents also to be a part of this journey by supporting and suggesting us in this endeavour. Thus,
soliciting your support, we would request you to make necessary arrangements at home (WiFi/internet connections, accessibility to laptop/PC/Tab/smart phone for children etc.), so that
children can attend the online sessions. Most importantly your time and supervision to your child.
Let’s continue to work together to keep our students safe, healthy and engaged in their learning.
Requesting you to take adequate precautions for you and your loved ones…
Regards
Principal
Sri Sharada International School

ದಿನಾಂಕ: 27/07/2020
ಆತ್ಮ ೀಯ ಪಾಲಕರೇ
ಶ್ರ ೀ ಶಾರದಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯ ಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯ ವತ್ಯಂದ ತಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾ ರಗಳು. ಕರೀರ್ನ್ (ಕೀವಿಡ್-19)
ಸ್ಕಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೀಗವು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು

ದಿನೇದಿನೇ

ಮಂದ್ದವರಿಯುವ ಸ್ಕಧ್ಯ ತೆಯದ್ದು , ಆದಷ್ಟು
ಅನ್ನಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ

ರೀಗ ಉಲಬ ಣಗೊಳುು ತ್ಿ ದ್ದು

, ಈಗಿನ ಸ್ಥಿ ತ್

ತಾವು ಹಾಗೂ ತಮಮ ಕುಟಂಬವು ಮಂಜಾಗೃತಾ ಕರ ಮಗಳನ್ನು

ಆರೀಗಯ ದ ಬಗೆೆ ಮತುವರ್ಜಾಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಂದ್ದ ಕೀರುತೆಿ ೀನೆ.

ಕರೀರ್ನ್ (ಕೀವಿಡ್-19) ಸ್ಕಂಕ್ರರ ಮಿಕ ರೀಗದ ಈ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರ ೀ ಶಾರದಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯ ಾಷನಲ್
ಶಾಲೆಯು ಮಾರ್ಚಾ 2020 ರಿಂದ ಮೇ 2020ರ ವರೆಗೆ ಮಕಾ ಳನ್ನು ಕಲ್ಲಕಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರರ ಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಥಕಳು ಲು
ಹಲವಾರು ಚಟವಟಿಕಗಳನ್ನು ಹಮಿಮ ಕಂಡಿದ್ದು ಮಕಾ ಳನ್ನು ಕ್ರರ ಯಾತಮ ಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಥಕಂಡಿದ್ದು ಮಕಾ ಳಿಗಗೆ
ಮನೆಗೆಲಸ , ವರ್ಕಾ ಶ್ೀಟ್ ಗಳನ್ನು

ನೀಡಿ ಮಕಾ ಳನ್ನು

ನರಂತರವಾಗಿ

ಕಲ್ಲಕಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಥಕಳುು ವಂತೆ

ಕ್ರಯಾನವಾಹಿಸ್ಥದೆ.
ಈ ಕ್ರಿ ಷು ಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿ ತ್ಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು

ಪುನರಾರಂಭಸುವುದ್ದ ಕಷು ಸ್ಕಧ್ಯ ವಾಗಿದ್ದು , ಸಕ್ರಾರದ

ಆದೇಶದ ನಂತರ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಮಕಾ ಳು ಕಲ್ಲಕಯಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವ
ಸ್ಕಧ್ಯ ತೆ ಇದ್ದು ಮಕಾ ಳನ್ನು

ಸಕ್ರರ ಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಥಕಳು ಲು ಹಾಗೂ ಸದಾ ಚಟವಟಿಕಯಂದ ಇರುವಂತೆ

ನೀಡಿಕಳು ಲು ನಮ್ಮಮ ಲಿ ರಿಗೂ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಆದಕ್ರರಣ ಜೂನ್ 1 2020 ರಿಂದ 6, 7 ಹಾಗೂ 8ನೇ ತರಗತ್ಯ
ಮಕಾ ಳಿಗಗೆ ವರ್ಚಾವಲ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ಿ ದೆ.
ಮೇಲಾಾ ಣಿಸ್ಥದಂತೆ ಪ್ರ ೀ ಕರ್ಜ ಇಂದ 5ನೇ ತರಗತ್ವರೆಗೆ ವರ್ಚಾವಲ್ ಆನೆಿ ೈನ್ ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನು
ತ್ೀಮಾಾನಸಲಾಗಿದ್ದು

, ಪ್ರ ೀ ಕರ್ಜ ಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ದ ದಿನ ತರಗತ್ಯನ್ನು

ನೀಡಲು

ಹಾಗೂ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ದ

ವಕಾಷೀಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಲಾಗುತಿ ದೆ. ನಮಮ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಮಕಾ ಳ ಕಲ್ಲಕಗಾಗಿ ಶರ ಮಿಸುತ್ಿ ದ್ದು , ಜೂಮ್ ಆಪು ಲ್ಲಿ
ವರ್ಚಾವಲ್ ತರಗತ್ಗಳನ್ನು
ವೇಳಾಪಟಿು ಯನ್ನು

ನಡೆಸಲಾಗುವುದ್ದ.

ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು

ವರ್ಚಾವಲ್ ಆನೆಿ ೈನ್ ಶ್ಕ್ಷಣಕಾ

ಅದರ ಪೂಣಾ ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು

ತಮಮ

ಸಂಬಂಧ್ಪಟು ಂತೆ

ವಾಟಸ ಪ್ ನಂಬರ್ ಗೆ

ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದ್ದ. ಮಕಾ ಳಂದಿಗೆ ತಾವೂ ಸಹಕರಿಸ್ಥ ತರಗತ್ಯನ್ನು ಆಲ್ಲಸುವಂತೆ ನೀಡಿಕಳು ಬೇಕು ಹಾಗೂ
ಆಗಾಗೆೆ ನಡೆಯುವ ಆನೆಿ ೈನ್ ಪಾಲಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ

ಭಾಗವಹಿಸ್ಥ

ಸಲಹೆಗಳನ್ನು

ನೀಡಬೇಕು.

ಪಾಲಕರು

ನಮ್ಮ ಂದಿಗೆ ಕೈಜೀಡಿಸ್ಥ ಮಗುವಿನ ಕಲ್ಲಕಗೆ ಹಾಗೂ ಮಗು ಸಕ್ರರ ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಲಕಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕಳುು ವಲ್ಲಿ
ಸಹಕರಿಸುವಿರೆಂದ್ದ ಭಾವಿಸುತೆಿ ೀನೆ. ಮಕಾ ಳಿಗಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರಗತ್ಗಳನ್ನು ಆಲ್ಲಸಲು ಕಲ್ಲಕಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರರ ಯವಾಗಿ
ತೊಡಗಿಸ್ಥಕಳು ಲು ಮ್ಬೈಲ್ , ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಅಥವಾ ಗಣಕಯಂತರ

, ಲಾಯ ಪ್ ಟಾಪ್ , ಸ್ಥಾ ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್

ಅಂಡ್ರರ ಯ್ಡ್ ಟಿವಿ ,ಇಂಟನೆಾಟ್ ಹಿೀಗೆ ಇತರೆ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಥ ಮಕಾ ಳ ಕಲ್ಲಕಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು .
ಎಲ್ಲ ರೂ ಕೈಜೋಡಿಸೋಣ,ಕೆಲ್ಸ ನಿರ್ವಹಿಸೋಣ, ಅತ್ಯು ತ್ತ ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನಾ ಗಿಸೋಣ, ನ್ನವೆಲ್ಲ ರೂ
ಉತ್ತ ಮ ಆರೋಗ್ು ದಿಂದರೋಣ.
ಧ್ನಯ ವಾದಗಳಂದಿಗೆ .....
ತಮಮ ವಿಶಾಾ ಸ್ಥ ,
ಪಾರ ಂಶುಪಾಲರು
ಶ್ರ ೀ ಶಾರದಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯ ಾಷನಲ್ ಸ್ಕಾ ಲ್ ಕಪಪ ಳ

