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Dear Parents                16th  July 2020 

Since the commencement of the lockdown and closure of school, due to the current COVID-19 outbreak, we 
have been conducting online classes in the best interest of the students, to ensure their learning continuity, 
intellectual stimulation and growth during this time. We planned the classes, keeping in mind important 
factors, such as appropriate screen time, availability of devices and the schedule of siblings. Our aim is that 
academics and learning should not suffer and children should benefit from the school, even during these 
difficult times. The teachers have worked proactively through the entire vacation to plan, train and create a 
high quality academic programme. We have looked at global best practices and then devised our online 
academic programme, with the support of internal resources, as well as external guidance and advice. 

In order to leverage education technology, the academic programme has been reorganized to provide 
children with an enhanced learning experience. The schedule has been divided into online synchronous 
classes and asynchronous tasks/ assignments / projects that children can do at home at their convenience. 
Much thought has been given to keep the technology time at an age-appropriate level, and aligned to 
government directives. 

Since social interaction is important at this time of physical distancing, the online sessions for children are 
designed to be interactive and engaging. They provide opportunities for children to meet their friends and 
interact with the teachers. Thus, the online sessions with the daily plans that are sent home, ensure that 
children receive a holistic learning experience that is based on developmentally appropriate practice. 

It is important for us to understand that with appropriate guidance, the various technology tools can be 
harnessed for learning and development; however, without guidance, usage can be inappropriate and/or 
interfere with learning and development. Technology and media offer opportunities to extend learning in 
early childhood settings in much the same way as other materials, such as blocks, manipulatives, art 
materials, play materials, books, and writing materials. Screen media can expose children to animals, 
objects, people, landscapes, activities, and places that they cannot experience in person. Technology can 
also help children1 save, document, revisit, and share their real-life experiences through images, stories, and 
sounds. 

We would also like to share with the parents that during the physical closure of the school, all the staff have 
been working, in most cases, for longer hours, in order to ensure that the children have their learning 

 
1 NAEYC position statement (National Association for the Education of Young Children) 
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continuity and to ensure stimulation of their intellectual growth. We have conducted extensive research and 
also collaborated with educators globally, before designing the remote learning educational programme.  

We have also received positive feedback from many of you. Every time you communicate your happiness 
and trust in the teachers, it inspires them to work harder for your children. We value your appreciation and 
it keeps us motivated to do better. We look forward to your continued support and encouragement.  

A lot of our expenditures, such as staff salaries and other fixed costs (like minimum electricity billing as 
represented by the demand charge, property tax, water tax, AMCs, various insurances, etc.) have remained 
the same or have increased during the physical closure of the school. Also we anticipate that with the 
physical re-opening our operating expenditure will increase due to sanitization and cleaning activity, safety 
protocols, blended learning, etc 

Further to our letter dated 7th May 2020, we request parents to clear their outstanding monthly fees, to 
enable the school to meet its monthly expenditure. In addition to the regular payments through the bank, 
payment can also be processed through online banking as mentioned in our earlier letter. In case any 
Government directive is issued in the future regarding fees, as applicable to the school, the same will be 
effected through adjustment in the future dues. 

We hope that our parents have not been adversely affected due to the economic fallout of COVID-19. If you 
have been affected, we urge you to submit an application to the school by 24th July 2020, along with relevant 
supporting documents, so that we can evaluate your personal situation and work out viable options for you. 
Else any lack of communication from your side, and non-payment of the monthly fees, will result in your 
status becoming “overdue” and the appropriate procedures, as per school policy, will be applicable. 

Let us together ensure that our children’s education is not disrupted in these challenging times. 

Sincerely, 

 
Giridhar Reddy,  
Principal 
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હાલા વાલીગણ,          16    July 2020 

 

કોવીડ – ૧૯ ના કારણે ારથી લોકડાઉન લાગુ કરવામાં આ યું અને શાળા (િવ ાથ ઓ માટે) બંધ કરવામાં આવી યારથી 
અમો િવ ાથ ઓના િહતને યાનમાં લઇ તેઓના િશ ણનું સાત ય જળવાઈ રહે તેમજ તેઓના બૌિ ક િવકાસ માટે અમે 
ઓનલાઈન વગ  લઇ ર ા છીએ. અમે મહ વના પિરબળો જવેા કે યો ય ીન ટાઇમ, ઉપકરણ (મોબાઈલ/લેપટોપ)ની 
ઉપલ ધતા તેમજ િવ ાથ ના ંભાઈબહેનોના ઓનલાઈન વગ ના સમયને યાનમાં રાખી આ ઓનલાઈન વગ નું આયોજન કરલે 
છે. િવ ાથ ઓનો અ યાસ બગડે નિહ અને તેમને કટોકટીભયા સમયમા ંપણ શાળામાથંી િશ ણનો લાભ મળે તે જ અમારો 
હેતુ છે.  િશ કો સમ  વકેેશન દર યાન ગુણવતાયુ  શૈ િણક કાય તૈયાર કરવા માટે આયોજન અને તાલીમ િવગેરમેાં સતત 
સિ ય ર ા હતા. અમે ે  વૈિ ક શૈ િણક કાય ન ે જોઈ/સમ , આંતિરક સંસાધનો, અને િશ ણિવદોની સલાહ અન ે
માગદશન સાથે અમારા શૈ િણક કાય મ (ઓનલાઈન વગ )નું આયોજન કરલે છે.      
    

શૈ િણક ટેકનોલો ના લાભ મેળવવા, બાળકોને ઉ ત શૈ િણક અનુભવો પુરા પાડવા માટે શૈ િણક કાય મોની ફરી ગોઠવણી 
કરવામાં આવી. સમયપ કને સુમેળભયા ઓનલાઈન વગ  તેમજ બાળકો ઘર ે પોતાની અનુકુળતા મુજબ કરી શકે તેવા 
કાય / ોજ ે સ િવગેરમેા ંિવભા ત કરવામાં આ યું. ઓનલાઈન વગ ના આયોજન માટે ટેકનોલો , સમય અને િવધાથ ઓની 
ઉમર સાથે અનુ પતા પર િવશેષ ભાર મુકવામાં આવેલ છે  તેમજ સરકાર ીના િનદશો સાથે તેન ેસમાયોિજત કરવામાં આવેલ 
છે.    

શારીિરક અંતર ળવવાના સમય ેપણ સામાિજક િ યા- િતિ યા થવી અગ યની છે, ઓનલાઈન વગ  બાળકો માટે આવી 
િ યા- િતિ યા કરવા તેમજ તેમને વૃત રાખે તે રીતે તૈયાર કરવામા ંઆવ ેછે. તે બાળકોને પોતાના િમ ને મળવા તથા િશ કો 
સાથ ેવાતચીત કરવાની તક પૂરી પાડે છે.  આમ, આ ઓનલાઈન વગ  તેમજ બાળકો માટે ઘર ે મોકલવામા ંઆવતા દૈિનક 
આયોજન તેમના િવકાસને અનુ પ વૃિતઓ આધાિરત સવાિગણ શૈ િણક અનુભવો મળી રહે તે સિુનિ ત કર ેછે.  

આપણે તે સમજવું જ રી છે કે યો ય માગદશન સાથે િવિવધ ટેકનીકલ સાધનોનો ઉપયોગ િશ ણ અને િવકાસ માટે કરી શકાય 
છે. પરંતુ, યો ય માગદશન િસવાય તેનો ઉપયોગ અયો ય અને/અથવા િશ ણ અન ે િવકાસમા ં અડચણ પ થઇ શકે છે.  
ટેકનોલો  અને મીિડયા પવૂ- ાથિમક િશ ણમા ં અ ય સાધનોની જમે જ િશ ણને િવ તારવા માટે ઉપયોગી છે, જમે કે 

લોકસ, કલાસામ ી, રમતગમતના સાધનો, પુ તકો અને લેખનસામ ી િવગેર.ે ીન મીિડયા બાળકોને ાણીઓ, પદાથ , 
લોકો, વૃિતઓ, ા ંતેઓ જઈ શકતા નથી તેવા થળોનો અનુભવ કરાવે છે. ટેકનોલો   બાળકોને તેમના કાય ન ેતૈયાર કરવા, 
સાચવવા, ફરીથી જોવા, તેમાં ફેરફાર કરવા માટે તેમજ પોતાના અનુભવો, િચ ો, વાતા કે અવાજ ારા રજુ કરવા માટે પણ 
મદદ પ થાય છે.    

અમે વાલીગણને જણાવવા માંગીએ છીએ કે શાળા બંધ છે પરંતુ શાળાનો સમ  ટાફ સતત કાયરત છે. બાળકોના િશ ણનુ ં
સાત ય જળવાઈ રહે તેમજ તમેના બૌિ ક િવકાસને વગે મળે તે માટે તમામ ટાફ મોડે સુધી કાયરત રહે છે. બાળકો માટે રીમોટ 
લિનગ શૈ િણક કાય મો તૈયાર કરવા માટે અમે યાપક સંશોધનો કયા, તેમજ વિૈ ક િશ ણિવદોનો સહયોગ પણ મેળવેલ છે.  
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અમને તમારામાના ઘણા વાલીઓ પાસેથી હકારા ક િતભાવો પણ મળેલ છે, જયાર ેપણ તમારી સાથે વાતિચત થઇ છે યાર ે
તમે તમારી ખુશી અને િશ કો યે િવ ાસ ય  કરલે છે, જ ેઅમને બાળકો માટે સખત મહેનત કરવા માટે ેરણા પરૂી પાડે 
છે. અમે તમારી આ શંસાની કદર કરીએ છીએ અને તે અમને હમેશા વધ ુસા ં  કરવાની રેણા આપે છે. અમે આપના આવા 
જ સહકાર અને ો સાહનની અપે ા રાખીએ છીએ.  

શાળા બધં રહવેાના સમયમા ંકમચારીઓના વેતન તેમજ અ ય િનિ ત ખચ  જવેા કે વીજળીના બીલ, િમલકતવરેો, પાણીવેરો, 
સાધનોના વાિષક મેઈ ટેન સ કરાર, િવિવધ વીમા િવગરે ેઅનેક ખચ ચાલુ ર ા છે અથવા વધલે છે. અને અમારી ધારણા છે કે 
જયાર ેશાળા ફરીથી કાયરત થશે યાર ેસેનીટાઈઝેશન અન ેસફાઈની કામગીરી, સુર ાના નીિત-િનયમો, િમિ ત/blended 
(ઓનલાઈન તેમજ શાળાકીય) િશ ણના કારણે અમારા િનભાવ ખચમાં વધારો થશ.ે  

અમારા તારીખ ૭મી મે, ૨૦૨૦ના પ માં જણા યા મુજબ, અમારા માિસક ખચને પહોચી વળવા માટે અમો વાલીગણને તેઓની 
બાકી રહેલી માિસક ફી ચકૂવી આપવા િવનંતી કરીએ છીએ. અગાઉના પ માં જણા યા મુજબ ફીની ચુકવણી બકમાં તેમજ 
ઓનલાઈન બેિ કંગ ારા પણ થઇ શકશે. જો ભિવ યમા ંસરકાર ી ારા ફી અંગનેા કોઈ િનદશ આપવામાં આવશે અને તે 
શાળાન ેલાગુ પડતા હશે તો ફીની તેવી રકમ આગામી ચૂકવવાની થતી /બાકી ફી ની સામે મજર ે(adjust) આપવામા ંઆવશે.  

અમો આશા રાખીએ છીએ છે કે અમારા વાલીગણ ઉપર કોવીડ-૧૯ની કોઈ િતકુળ નાણાકીય અસરો નહી થઈ હોય. જો 
આપને આવી કોઈ િતકુળ નાણાકીય અસર થઇ હોય તો તારીખ ૨૪મી જુલાઈ, ૨૦૨૦ સુધીમાં સંબિંધત આધારો સાથે શાળાન ે
તે અંગે અર  કરવા જણાવીએ છીએ,  જથેી અમે તમારી યિ ગત આિથક પિરિ થિતનું મૂ યાકંન કરી તમારા માટે યવહા  
િવક પ શોધી શકીએ. અ યથા જો આપના તરફથી સમયમયાદામાં આ અંગે ણ/ સદેંશા યવહાર કરવામાં આવલે નહી હોય 
અન ેમાિસક ફીની ચુકવણી થયેલ નહી હોય તો તમારા ખાતામાં ‘બાકી લેણાʼ (“overdue”) તરીકે તેની નોધ થશે અને શાળાની 
પોલીસી અનુસારની લાગુ પડતી કાયવાહી કરવામાં આવશે.      

ચાલો આપણે સાથે મળીને સુિનિ ત કરીએ કે આ પડકારજનક સમયમાં આપણા બાળકોનું િશ ણ સતત ચાલુ રહે.  

 

આપના/આપનો  

 
Giridhar Reddy,  
Principal 
 
 

 


