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പ്രിയ രക്ഷിതാവെ, 

       സി എസ് എം വസൻപ്രൽ സ്കൂ ളിൻ്വ്െ  സ്നേഹാശംസകൾ! 

     അസാധാരണമായ കാലഘട്ടത്തില ം സി എസ് എം വസൻപ്രൽ സ്കൂ ൾ ഈ 

അധയയേ െർഷം െിജയകരമായി രൂർത്തിയാക്കിയിരിക്ക കയാണ്. മികച്ച 

ഓൺലലൻ ക്ലാസ്സ കളിലൂവര കാരയക്ഷമമായി രഠേപ്രെർത്തേങ്ങൾ  

േിർവ്വഹിക്കാൻ സി എസ് എം േ് കഴിഞ്ഞിട്ട ണ്്ട. അതിോയി സഹകരിച്ച 

എല്ലാെർക്ക ം പ്രനതയക േന്ദി. 

 L K G  മ തൽ VIII  സ്റ്റാൻനേർേ് െവരയ ള്ള ക്ലാസ്സ കള വര ഓപ്പൺ ഹൗസ് താവഴ 

രെയ ന്ന പ്കമപ്രകാരം േരത്ത ന്നതാണ്. 

 

07/04/21 - ബ ധൻ 

9.30 am -11 am  - L K G 

11 am -12.30 pm - U K G 

12.30 pm -2pm - I 

2 pm - 3.30 pm - II   

09/04/21 -വെള്ളി 

9 am -10.30 am  - III 

 10.30 am -12 noon - IV 

12/04/21 -തിങ്കൾ 

9.30 am -11 am    - V 

11 am -12.30 pm  - VI 

12.30 pm -2 pm     - VII 

2 pm -3.30 pm       - VIII 



    ഓപ്പൺ ഹൗസിവേത്ത ന്നെർ കൃതയമായ നകാെിേ് നപ്രാനട്ടാനക്കാൾ 

രാലിനക്കണ്ടതാണ്. ക ട്ടികവള യാവതാര  കാരണെശാല ം സ്കൂ ളിൽ 

വകാണ്ട െരാൻ രാര ള്ളതല്ല. ഓനരാര ത്തര ം ഓപ്പൺ ഹൗസിേനത്തണ്ട  

കൃതയമായ സമയം അതാത് ക്ലാസ്സ് രീനച്ചഴ്സ് അെിയിക്ക ന്നതായിരിക്ക ം 

  രി.സി ആെശയമ ള്ളെർ ഓപ്പൺ ഹൗസിേ  െര നപാൾ രി സി  ലഭിക്കാേ ള്ള 

അനരക്ഷ േൽനകണ്ടതാണ്. 

 അര ത്ത അധയയേ െർഷനത്തക്ക ള്ള ര സ്തകങ്ങള ം മറ് ം െിതരണം വെയ്യ ന്ന 

തിയതി രിന്നീര്  അെിയിക്ക ന്നതായിരിക്ക ം. 

 സ്കൂ ൾ ഫീസ്  ഇേിയ ം അരച്ചിട്ടില്ലാത്തെർ ഓപ്പൺ ഹൗസിേ് മ ൻരായി 

ഫീസരച്ച് സ്കൂ ള മായി സഹകരിനക്കണ്ടതാണ് . 

ര തിയ അധയയേ െർഷം ആരംഭിക്ക ന്നത ്സംബന്ധിച്ച,് ഗെൺവമൻ്െ്് 

േിർനേശങ്ങൾക്കേ സരിവച്ചര ക്ക ന്ന തീര മാേങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കവള അതാത് 

സമയത്ത്  അെിയിക്ക ന്നതായിരിക്ക ം. 

അെധിക്കാലത്ത് ക ട്ടികളിൽ ൊയോശീലം െളർത്ത ന്നതിേ ം, അരിസ്ഥാേ 

ഗണിത പ്കിയകളില ം മറ് ം രരിശീലേം േൽക ന്നതിേ ം  രക്ഷിതാക്കൾ 

പ്ശദ്ധിക്ക മനല്ലാ. 

  ഇനപ്പാഴവത്ത നകാെിേ് സാഹെരയത്തിൽ അോെശയ യാപ്തകള ം, 

സപർക്കങ്ങള ം ഒഴിൊക്കി സ രക്ഷിതരായിരിക്കണവമന്ന് സ്നേഹരൂർെ ം 

ഓർമ്മിപ്പിക്ക ന്ന . 

  േവല്ലാര   അെധിക്കാലം ആശംസിച്ച  വകാണ്്ട,      

സ്നേഹരൂർവ്വം,  

പ്രിൻസിപ്പൽ 

 

നോ.എം.ദിനേഷ് ബാബ  

 


