ઘોરણ : K1 તથા K2

25 / 04 / 2020

સુજ્ઞ વ વાલાલીમીમિતિ,
અીમિે આશ વા ર વાખાલીએ છીએ કે આ૫ તથ વા આ૫નું કુ ટુંબ કેીમિ કુ શળ હશિ. અીમિને મવશ વાસ છે કે આ૫ સ સૌ આ૫નાલી તથ વા
આ૫ન વા કુ ટુંબનાલી COVID–19 થાલી બચવ વા ીમિ વાટે જરુ રી સ વાવચેતાલી ર વાખત વાં હશિ. આ ીમિ વાટે સ વાીમિ વાજીક અંતર જળવવુ ં ખૂબજ
અગત્યનનુ ં હિવ વાથાલી લિકડા વાઉનને ક વારણેે શ વાળ વા થિડા વા સીમિન બંઘ ર વાખવ વાીમિ વાં આવાલી છે. અીમિે અભન વાસક્રીમિનુ ં ક વાનકાયૅ Whats App
ઘવ વાર વા ીમિિકલવ વાન ુ ં નકકી કનકાયૅુ છે. અીમિ વારું આનિજન નવ વા શૈકણણેક વષકાયૅ ૨૦૨૦–૨૧ ન વા અભન વાસક્રીમિન વા મુદ્ વાઓ શરુ
કરીશુ.ં મવદ વાથાલીઓ મશકણે સ વાથે જિડા વાનેલ રહે તે હેત ુથાલી આ અભન વાસક્રીમિ શરુ કરવ વાીમિ વાં આવ્યો છનિ છે.
વ વાલાલીમીમિતિ આ ીમિ વાટે શ વાળ વાન વા મશકક ઘવ વાર વા વગકાયૅ પ્રીમિ વાણેે એક Whats App ગુ૫ બન વાવવ વાીમિ વાં આવશે. જેીમિ વાં મશકક ઘવ વાર વા
શૈકણણેક મવષન વસ્ત ુ મુકવ વાીમિ વાં આવશે. ગુ૫ન વા અનન સભનિ ગુ૫ીમિ વાં ીમિેસેજ મુકી શકશે નહિ આહ આનાલી પાછળ વાછળનિ હેત ુ ીમિ વાત
શૈકણણેક ક વાનકાયૅ ીમિ વાટેનિ જ છે. આ ગુ૫ ઘવ વાર વા અીમિે જુ દ વાજુદ વા મવષનિ ૫ર અમુક સ વાીમિ વાનન ીમિ વાહિ આહત ૫ણે આ૫ન વા સુઘાલી
૫હોંચ વાડાીશુ.ં
અીમિે જુ દ વા જુ દ વા મવષનિ ૫ર અમુક સ વાીમિ વાનન ીમિ વાહિ આહતાલી ૫ણે આ૫ન વા સુઘાલી ૫હોંચ વાડાીશુ.ં
નોંઘ:
1. મશકક ઘવ વાર વા રિજરોજીંદ વા ક વાનકાયૅક્રીમિીમિ વાં નવ વા મુદ્ વા નાલી ઓળખ ઓનલ વાઇન ૫ર ીમિળતાલી ીમિ વાહિ આહતાલી, વાલીડાીનિ, પાછળ વાવર
પાછળિઇનટ પ્રેઝનટેશન ઘવ વાર વા આપાછળાલીશ.ુ ં તથ વા ત્યન વારબ વાદ આ બઘ વાજ મુદ્ વાને આવરી લેતાલી મવષન વ વાર વક વકૅશાલીટ ૫ણે
આ૫વ વાીમિ વાં આવશે.
2. Whats App ઘવ વાર વા શૈકણણેક મવષન વસ્ત ુ દરરિજ સિીમિવ વાર થાલી શુક્રવ વાર ીમિિકલવ વાીમિ વાં આવશે.
3. દર અઠવ વાહિ આડાને ભ વાષ વા અને ગણણેત ન વા અભન વાસન વા મુદૂ વાઓનિ સીમિ વાવેશ કરવ વાીમિ વાં આવશે.
4. વ વાલાલીને મવનંતાલી કરવ વાનાલી કે બ વાળકિ તેીમિન વા ક વાનકાયૅીમિ વાં ીમિગન રહે તે ઘન વાન ર વાખશિ. અને જાતે ક વાનકાયૅ કરવ વા ીમિ વાટે
તેીમિને પ્રિત્યસ વાહન આ૫શિ.
5. Whats App અ૫લિડાીમિ વાં કિઇ ૫ણે બ વાબતનું પૂછવું હિન તિ અીમિને શ વાળ વાન વા Email
-contact@alembicvidyalaya.net ૫ર પૂછી શકિ છિ.
Whats App ઘવ વાર વા અીમિે આ૫નાલી સ વાથે જિડા વાનેલ વા રહીશુ.ં આ૫ દરે કનિ સહક વાર બદલ આભ વાર ીમિ વાનાલીએ છીએ અને
આ૫નાલી તથ વા આ૫ન વા કુ ટુંબન વા સ્વ વાસ્સન ીમિ વાટે શુભેચ્છ વા પાછળ વાઠવાલીએ છીએ.
ઘરે રહિ ! સુરણકત રહિ !
અસ્ત ુ !
ભરતકુ ીમિ વાર ૫રીમિ વાર

બાલીન વાબેન દે સ વાઇ

આચ વાનકાયૅશાલી

ઉપાછળ વાચ વાનૉશાલી

ઘોરણ : 1 થ 10 અને 12

25 / 04 /2020

સુજ્ઞ વ વાલાલીમીમિતિ,
અીમિે આશ વા ર વાખાલીએ છીએ કે આ૫ તથ વા આ૫નું કુ ટુંબ કેીમિ કુ શળ હશિ. અીમિને મવશ વાસ છે કે આ૫ સ સૌ આ૫નાલી તથ વા આ૫ન વા કુ ટુંબનાલી
COVID–19 થાલી બચવ વા ીમિ વાટે જરુ રી સ વાવચેતાલી ર વાખત વાં હશિ. આ ીમિ વાટે સ વાીમિ વાજીક અંતર જળવવું ખૂબજ અગત્યનનું હિવ વાથાલી લિકડા વાઉનને
ક વારણેે શ વાળ વા થિડા વા સીમિન બંઘ ર વાખવ વાીમિ વાં આવાલી છે. અીમિે અભન વાસક્રીમિનું ક વાનકાયૅ Whats App ઘવ વાર વા ીમિિકલવ વાન ું નકકી કનકાયૅુ છે. અીમિ વારું
આનિજન નવ વા શૈકણણેક વષકાયૅ ૨૦૨૦–૨૧ ન વા અભન વાસક્રીમિન વા મુદ્ વાઓ શરુ કરીશુ.ં મવદ વાથાલીઓ મશકણે સ વાથે જિડા વાનેલ રહે તે હેત ુથાલી આ
અભન વાસક્રીમિ શરુ કરવ વાીમિ વાં આવ્યો છનિ છે.
વ વાલાલીમીમિતિ આ ીમિ વાટે શ વાળ વાન વા મશકક ઘવ વાર વા વગકાયૅ પ્રીમિ વાણેે એક Whats App ગુ૫ બન વાવવ વાીમિ વાં આવશે. જેીમિ વાં મશકક ઘવ વાર વા શૈકણણેક
મવષન વસ્ત ુ મુકવ વાીમિ વાં આવશે. ગુ૫ન વા અનન સભનિ ગુ૫ીમિ વાં ીમિેસેજ મુકી શકશે નહિ આહ આનાલી પાછળ વાછળનિ હેત ુ ીમિ વાત શૈકણણેક ક વાનકાયૅ ીમિ વાટેનિ જ
છે. આ ગુ૫ ઘવ વાર વા અીમિે જુ દ વાજુદ વા મવષનિ ૫ર અમુક સ વાીમિ વાનન ીમિ વાહિ આહત ૫ણે આ૫ન વા સુઘાલી ૫હોંચ વાડાીશુ.ં
અીમિે જુ દ વા જુ દ વા મવષનિ ૫ર અમુક સ વાીમિ વાનન ીમિ વાહિ આહતાલી ૫ણે આ૫ન વા સુઘાલી ૫હોંચ વાડાીશુ.ં
નોંઘ:
1.

મશકક ઘવ વાર વા રિજરોજીંદ વા ક વાનકાયૅક્રીમિીમિ વાં નવ વા મુદ્ વાનાલી ઓળખ ટુંક વા લખ વાણે ઘવ વાર વા મશકક સીમિજ આ૫શે. ઓનલ વાઇન ૫ર ીમિળતાલી
ીમિ વાહિ આહતાલી, Link, વાલીડાીનિ, પાછળવ વાર પાછળિઇનટ પ્રેઝનટે શન ઘવ વાર વા સીમિજ આ૫વ વાીમિ વાં આવશે. આ બઘ વાજ મુદ વાને આવરી લેતાલી
વક વકૅશાલીટ તથ વા ીમિહ વાવર વા આ૫વ વાીમિ વાં આવશે.

2.

Whats App ઘવ વાર વા દરરિજ સિીમિવ વા૨ થાલી શમનવ વાર ીમિ વાં ીમિિકલવ વાીમિ વાં આવશે.

3.

વ વાલાલીને મવનંતાલી કે બ વાળકિ આ ક વાનકાયૅીમિ વાં જિડા વાનેલ વા રહે તેન ું ઘન વાન ર વાખ.ે

4.

એકવ વાર મુદ્ વા કે ખન વાલ પ ૂણેકાયૅ થ વાન તિ બે કે તણે હિ આદવસ બ વાદ તેન વા ઉકેલ અથવ વા લખેલ જવ વાબિ Whats App ૫ર
ીમિિકલવ વાીમિ વાં આવશે. બ વાળક તેન વા ઉકેલ જવ વાબવ વાહી ીમિ વાંથાલી તપાછળ વાસાલી શકે છે. બ વાળક આ બઘુ જાતેજ કરે તે ીમિ વાટે પ્રિત્યસ વાહીત
કરશિ.

5.

Whats App ૫ર આપાછળેલ ક વાનકાયૅ શ વાળ વાીમિ વાં જીમિ વા કરવ વાન ું નથાલી. જિ કે આ કરે લ ક વાનકાયૅને સ વાચવવું જરુ રી છે.

6. મશકણેક વાનકાયૅ પુસ્તકિથાલી શકન બનશે તિ આ ીમિ વાટેનાલી website http://gujarat-education.gov.in/ TextBook/Textbooks/newsyllabus2020.htm ૫ર જિઇ શક વાશ.ે આ૫ન વા બ વાળકન વા ઘિરણેન વા મવષન ન વા પુસ્તકને ીમિળેવાલી શકિ છિ.
7.

Whats App અ૫લિડાીમિ વાં કિઇ ૫ણે બ વાબત અંગે પ્રશ હિન તિ અીમિને શ વાળ વાન વા Email - contact@alembicvidyalaya.net

૫ર પૂછી શકિ છિ.
Whats App ઘવ વાર વા અીમિે આ૫નાલી સ વાથે આ૫ જિડા વાનેલ વા રહીશુ.ં અીમિે આ૫ દરે કન વા સહક વાર બદલ આભ વાર ીમિ વાનાલીએ છીએ અને
આ૫નાલી તથ વા આ૫ન વા કુ ટુંબન વા સ્વ વાસ્સન ીમિ વાટે શુભેચ્છ વા પાછળ વાઠવાલીએ છીએ.
ઘરે રહિ ! સુરણકત રહિ !
અસ્ત ુ !
ભરતકુ ીમિ વાર ૫રીમિ વાર

બાલીન વાબેન દે સ વાઇ

આચ વાનકાયૅશાલી

ઉપાછળ વાચ વાનૉશાલી

