25/04/2020
ઘોરણ :

K1

તથા

K2

સુજ્ઞ ળાીમમત્રો ,
અમે આા રાખીએ છીએ કે આ૫ તથા આ૫નુું કુ ટુુંબ ક્ષેમ કુ  લ ષો. અમને મળશ્વાશ છે કે આ૫ શૌ આ૫ની તથા આ૫ના કુ ટુુંબની COVID–19 થી
બચળા માટે જરુ રી શાળચેતી રાખતાું ષો . આ માટે શામાજીક અંતર જલળવુું ખ ૂબજ અગત્યનુું ષોળાથી ોકડાઉનને કારણે ાલા થોડા શમય બુંઘ
રાખળામાું આળી છે . અમે અભ્યાશક્રમનુું કાયૅ Whats App ઘ્ળારા મોકળાનુું નકકી કયૅુ છે . અમારુું આયોજન નળા ૈક્ષણણક ળવૅ ૨૦૨૦–૨૧ ના
ુ ી આ અભ્યાશક્રમ રુ કરળામાું આવ્યો છે .
અભ્યાશક્રમના મુદ્દાઓ રુ કરીશુ.ું મળદ્યાથીઓ મક્ષણ શાથે જોડાયે રષે તે ષેતથ
ળાીમમત્રો આ માટે ાલાના મક્ષક ઘ્ળારા ળગૅ પ્રમાણે એક

Whats App ગ્રુ૫ બનાળળામાું આળે . જેમાું મક્ષક ઘ્ળારા ૈક્ષણણક મળવય ળસ્ત ુ

મુકળામાું આળે . ગ્રુ૫ના અન્ય શભ્યો ગ્રુ ૫માું મેશજ
ે મુકી કે નહષ આની પાછલનો ષેત ુ માત્ર ૈક્ષણણક કાયૅ માટે નો જ છે . આ ગ્રુ૫ ઘ્ળારા અમે
જુ દાજુ દા મળવયો ૫ર અમુક શામાન્ય માહષત ૫ણ આ૫ના સુઘી ૫ષોંચાડીશુ.ું
અમે જુ દા જુ દા મળવયો ૫ર અમુક શામાન્ય માહષતી ૫ણ આ૫ના સુઘી ૫ષોંચાડીશુ.ું
નોંઘ:

1.

મક્ષક ઘ્ળારા રોજીંદા કાયૅક્રમમાું નળા મુદ્દા ની ઓલખ ઓનાઇન ૫ર મલતી માહષતી

,

ળીડીયો, પાળર પોઇન્ટ પ્રે ઝન્ટે ન ઘ્ળારા

આપીશુ.ું તથા ત્યારબાદ આ બઘાજ મુદ્દાને આળરી ેતી મળવય ળાર ળકૅીટ ૫ણ આ૫ળામાું આળે.

2. Whats App ઘ્ળારા ૈક્ષણણક મળવય ળસ્ત ુ દરરોજ શોમળાર થી શુક્રળાર મોકળામાું આળે.
3. દર અઠળાહડયે ભાવા અને ગણણત ના અભ્યાશના મુદૂાઓનો શમાળે કરળામાું આળે .
4. ળાીને મળનુંતી કરળાની કે બાલકો તેમના કાયૅમાું મગ્ન રષે તે ઘ્યાન રાખો . અને જાતે કાયૅ કરળા માટે
5. Whats App અ૫ોડમાું કોઇ

૫ણ બાબતનુું પ ૂછવુું ષોય તો અમને ાલાના

તેમને પ્રોત્શાષન આ૫ો.

email id : utkarshpri.in ૫ર પ ૂછી કો છો.

Whats App ઘ્ળારા અમે આ ૫ની શાથે જોડાયેા રષીશુું . આ૫ દરે કનો શષકાર બદ આભાર માનીએ છીએ અને આ ૫ની તથા આ ૫ના
કુ ટુુંબના સ્ળાસ્્ય માટે શુભચ્
ે છા પાઠળીએ છીએ.
ઘરે રષો

! સુરણક્ષત રષો !

અસ્ત ુ !

કે તન મષેતા
આચાયાા
બાલળાડી મળભાગ/પ્રાથમમક મળભાગ

25/04/2020
ઘોરણ :

1

થી

10 અને 12

સુજ્ઞ ળાીમમત્રો ,
અમે આા રાખીએ છીએ કે આ ૫ તથા આ૫નુું કુ ટુુંબ ક્ષેમ કુ લ ષો . અમને મળશ્વાશ છે કે આ૫ શૌ આ૫ની તથા આ૫ના કુ ટુુંબની COVID–19 થી
બચળા માટે જરુ રી શાળચેતી રાખતાું ષો . આ માટે શામાજીક અંતર જલળવુું ખ ૂબજ અગત્યનુું ષોળાથી ોકડાઉનને કારણે ાલા થોડા શમય બુંઘ

રાખળામાું આળી છે . અમે અભ્યાશક્રમનુું કાયૅ Whats App ઘ્ળારા મોકળાનુું નકકી કયૅુ છે . અમારુું આયોજન નળા ૈક્ષણણક ળવૅ ૨૦૨૦–૨૧ ના
ુ ી આ અભ્યાશક્રમ રુ કરળામાું આવ્યો છે .
અભ્યાશક્રમના મુદ્દાઓ રુ કરીશુ.ું મળદ્યાથીઓ મક્ષણ શાથે જોડાયે રષે તે ષેતથ
ળાીમમત્રો આ માટે ાલાના મક્ષક ઘ્ળારા ળગૅ પ્રમાણે એક

Whats App ગ્રુ૫ બનાળળામાું આળે . જેમાું મક્ષક ઘ્ળારા ૈક્ષણણક મળવય ળસ્ત ુ

મુકળામાું આળે . ગ્રુ૫ના અન્ય શભ્યો ગ્રુ ૫માું મેશજ
ે મુકી કે નહષ આની પાછલનો ષેત ુ માત્ર ૈક્ષણણક કાયૅ માટે નો જ છે . આ ગ્રુ૫ ઘ્ળારા અમે
જુ દાજુ દા મળવયો ૫ર અમુક શામાન્ય માહષત ૫ણ આ૫ના સુઘી ૫ષોંચાડીશુ.ું
અમે જુ દા જુ દા મળવયો ૫ર અમુક શામાન્ય માહષતી ૫ણ આ૫ના સુઘી ૫ષોંચાડીશુ.ું
નોંઘ:

1.

મક્ષક ઘ્ળારા રોજીંદા કાયૅક્રમમાું નળા મુદ્દાની ઓલખ ટુું કા ખાણ ઘ્ળારા મક્ષક શમજ આ ૫ે. ઓનાઇન ૫ર મલતી માહષતી , Link,
ળીડીયો, પળાર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટે ન ઘ્ળારા શમજ આ ૫ળામાું આળે . આ બઘાજ મુદાને આળરી ેતી ળકૅીટ તથા મષાળરા આ ૫ળામાું
આળે.

2. Whats App ઘ્ળારા દરરોજ શોમળા૨ થી મનળાર માું મોકળામાું આળે .
3. ળાીને મળનુંતી કે બાલકો આ કાયૅમાું જોડાયેા રષે તેન ુું ઘ્યાન રાખે .
4.

એકળાર મુદ્દા કે ખ્યા પ ૂણૅ થાય તો બે કે ત્રણ હદળશ બાદ તેના ઉકે  અથળા ખે જળાબો Whats App ૫ર મોકળામાું આળે .

બાલક તેના ઉકે જળાબળાષી માુંથી તપાશી કે છે . બાલક આ બઘુ જાતેજ કરે તે માટે પ્રોત્શાષીત કરો .

5. Whats App ૫ર આપે કાયૅ ાલામાું જમા કરળાનુ ું નથી. જો કે આ કરે  કાયૅને શાચળવુ ું જરુરી છે .
6. મક્ષણકાયૅ પુસ્તકોથી કય બને તો આ માટે ની
website http://gujarat-education.gov.in/ TextBook/Textbooks/newsyllabus2020.htm ૫ર જોઇ કાે. આ૫ના બાલકના ઘોરણના મળવય ના પુસ્તકને મલે ળી કો છો.

7. Whats App અ૫ોડમાું કોઇ

૫ણ બાબત અંગે પ્રશ્ન ષોય તો અમને ાલાના

email id : utkarshpri.in ૫ર પ ૂછી કો છો.

Whats App ઘ્ળારા અમે આ ૫ની શાથે આ ૫ જોડાયેા રષીશુું . અમે આ૫ દરે કના શષકાર બદ આભાર માનીએ છીએ અને આ ૫ની તથા
આ૫ના કુ ટુુંબના સ્ળાસ્્ય માટે શુભચ્
ે છા પાઠળીએ છીએ.
ઘરે રષો

! સુરણક્ષત રષો !

અસ્ત ુ !
ભરતકુ માર પુંચા

કે તન મષેતા

આચાયાશ્રી

આચાયાા

માધ્યમમક મળભાગ/ઉચ્ચતર માધ્યમમક મળભાગ

બાલળાડી મળભાગ/પ્રાથમમક મળભાગ

