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CIRCULAR 

Dear Parents, 

 

Greetings from Don Bosco School, Trasi! 

 

As the days for the new academic year 2021 – 22 are coming near, I would like to bring to your 

attention some important points through this circular. 

 

1. Covid Pandemic and School: 

All of us aware that the 2
nd

 wave of the Covid Pandemic has hit us very hard and with the lock 

down still in force, physical opening of the schools in the near future is still a question mark.  

Until then, let us not get discouraged but after having gone through one year already, make the 

best of the situation at hand and help the students to continue their education online being at 

home. 

 

2. Beginning of the Academic Year and Classes: 

 The academic year for 9
th

 & 10
th

 std has already begun on 1
st
 June.  The academic year for 

1
st
 to 8

th
 Std will be formally begun on 14

th
 June with a Inaugural Program of the 

Academic Year at 10 AM.  All students are expected to join this program which will be 

streamed live on YouTube.  The link of the program will be sent to you in whatsapp class 

group. 

 On the same day (14
th

 June) at 3.00 pm, an Orientation Session, will be held to all the 

Parents of 1
st
 to 8

th
 Std students.  The session will be held on Zoom App. All parents are 

requested to attend join this program without fail.  Kindly join between 2.45 – 2.55 pm. 

 From 15
th

 June to 24
th

 June, Bridge Course will be conducted through Lead School at 

Home App, as well as guided live classes by our teachers.  From 25
th

 June, Unit 1 of each of 

the Subjects will be started. 

 From this year we also have Hindi (for 6
th

 – 8
th

) and Computer Science with Coding (1
st
 to 

8
th

) subjects in Lead School.  This and many other additional features will certainly help our 

students in their education. 

 KG Classes:  We have a tentative plan to start the KG classes from 21
st
 June.  Apart from 

Lead School videos, one live class per subject per week will be conducted by the teachers 

apart from the videos sent by them.   

 

3. Admissions to the next class:   

By now I hope all parents have received their children’s annual results over whatsapp. If anyone 

has still not received, kindly clear your pending balance so as to receive the result.   

Those who have already received the result, kindly get your child’s admission into the next 

class done before the classes begin, so that your child doesn’t miss any of the classes.  You can 

fill up the application form online (google form) and pay the Maintenance Fees (for those who 

have installments pending) or other fees online through google pay, phone pay, NEFT etc.  The 
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transaction details (UTR number) should be sent to School whatsapp number.  From 15
th

 June, 

you can also come to the School Office complete the admission procedure. 

 

4. New Admissions: 

New Admissions from Nursery to XI Std are going on.  If there is any parent in your 

neighbourhood or known to you who would like to get their child admitted into our school, 

kindly encourage and guide them.   

 

Dear Parents, I request your whole hearted cooperation as you did last year in helping our students 

learn from home.  We can, if we think we can! 

 

12/06/2021          PRINCIPAL 

 
(UÀÆUÀ¯ï DzsÁjvÀ À̧ÄvÉÆÛÃ¯ÉAiÀÄ ¨sÁµÁAvÀgÀ) 

ಆತ್ಮೀಯ ¥ÉÆÃµÀPÀgÉÃ, 

ತ್ರಾಸಿಯ ಡರನ್ ಬರಸ್ಕೊ ಶರಲ್ಯಿಂದ ಶುಭರಶಯಗಳು! 
ಹ್ಕಸ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ 2021 - 22 ರ ದಿನಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ಮಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸುತ್್ಕಿೀಲ್ಯ ಮಕಲಕ ಕ್ಲವು ಪ್ಾಮುಖ 
ಅಿಂಶಗಳನುು ನಿಮಮ ಗಮನಕ್ೊ ತರಲು ನರನು ಬಯಸುತ್್ೀಿನ್. 

 

1. ಕ್ಕೀವಿಡ್ ಸರಿಂಕರಾಮಕ gÉÆÃUÀ  ಮತುಿ ಶರಲ್: 

ಕ್ಕೀವಿಡ್ ಸರಿಂಕರಾಮಕ ರ್ಕೀಗದ 2 ನ್ೀ ತರಿಂಗವು ನಮಮನುು ತುಿಂಬರ ತ್ಮೀವಾವರಗಿ ಹ್ಕಡ್ದಿದ್ ಮತುಿ ಇನಕು ಲರಕ್ ಡೌನ್ 

ಜರರಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶರಲ್ಗಳನುು ಭೌತ್ಮಕವರಗಿ ತ್್ರ್ಯುವುದು ಇನಕು ಪ್ಾಶರುರ್ಷಕ ಚಿಹ್ುಯರಗಿದ್ ಎಿಂದು 
ನಮಗ್ಲಿರಗಕ ತ್ಮಳಿದಿದ್. ಅಲ್ಲಿಯವರ್ಗ್, ನರವು ನಿರುತ್ರಾಹಗ್ಕಳಳಬರರದು ಆದರ್ ಈಗರಗಲ್ೀ ಒಿಂದು ವರ್ಷ ಕಳ್ದ ನಿಂತರ, 
ಕ್ೈಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿಿತ್ಮಯನುು ಉತಿಮಗ್ಕಳಿಸಿ ಮತುಿ ಆನ್ ಲ್ೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಮನ್ಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನುು ಮುಿಂದುವರಸಲು ವಿದರಾರ್ಥಷಗಳಿಗ್ 
ಸಹರಯ ಮರಡಿ. 

 

2. ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಮತುಿ ತರಗತ್ಮಗಳ ಆರಿಂಭ: 

 9 ºÁUÀÆ ಮತುಿ 10 ನ್ೀ ತರಗತ್ಮಯ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷವು ಈಗರಗಲ್ೀ ಜಕನ್ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಿಂಭವರಗಿದ್. 1 ರಿಂದ 8 ನ್ೀ 

ತರಗತ್ಮಯ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷವನುು ಜಕನ್ 14 ರಿಂದು ಬ್ಳಿಗ್ೆ 10 ಗಿಂಟ್ಗ್, ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಉದರಾಟನರ 

ಕರಯಷಕಾಮದ್ಕಿಂದಿಗ್ ಪ್ರಾರಿಂಭಿಸಲರಗುವುದು. ಯಕಟಕಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ೀರ ಪ್ಾಸರರವರಗುವ ಈ ಕರಯಷಕಾಮಕ್ೊ ಎಲರಿ 

ವಿದರಾರ್ಥಷಗಳು ಸ್ೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯದ್. ಕರಯಷಕಾಮದ ಲ್ಲಿಂಕ್ ಅನುು ವರಟರಾಪ್ ವಗಷ ಗುಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ ಕಳುಹಿಸಲರಗುತಿದ್. 

 ಅದ್ೀ ದಿನ (ಜಕನ್ 14) ಮಧ್ರಾಹು 3.00ಕ್ೊ, ¥ÉÆÃµÀPÀgÀ ಓರಯಿಂಟ್ೀಶನ್ ಸ್ರ್ನ್, 1 ರಿಂದ 8 ನ್ೀ ತರಗತ್ಮ 

ವಿದರಾರ್ಥಷಗಳ ಎಲರಿ ಪೀರ್ಕರಗ್ ನಡ್ಯಲ್ಲದ್. ಅಧಿವ್ೀಶನ ಜಕಮ್ ಅಪಿಿಕ್ೀಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡ್ಯಲ್ಲದ್. ಎಲರಿ ಪೀರ್ಕರು ತಪಿಿಲಿದ್ 

ಈ ಕರಯಷಕಾಮಕ್ೊ ಹರಜರರಗುವಿಂತ್್ ಕ್ಕೀರಲರಗಿದ್. 

 June ಜಕನ್ 15 ರಿಂದ ಜಕನ್ 24 ರವರ್ಗ್, ¸ÉÃvÀÄ§AzsÀ (¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£É) ಕ್ಕೀರ್ಸಷ ಅನುು ಲ್ಲೀಡ್ ಸಕೊಲ್ ಅಟ್ ಹ್ಕೀಮ್ 

ಆಾಪ್ ಮಕಲಕ ಮತುಿ ನಮಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮರಗಷದಶಿಷ ತರಗತ್ಮಗಳ ಮಕಲಕ ನಡ್ಸಲರಗುವುದು. ಜಕನ್ 25 ರಿಂದ, 

ಪ್ಾತ್ಮಯಿಂದು ವಿರ್ಯದ ಯುನಿಟ್ 1ಅನುು ಪ್ರಾರಿಂಭಿಸಲರಗುತಿದ್. 

 F ವರ್ಷದಿಿಂದ ನರವು ಲ್ಲೀಡ್ ಶರಲ್ಯಲ್ಲ ಿಹಿಿಂದಿ (6 ರಿಂದ 8 ರವರ್ಗ್) ಮತುಿ ಕಿಂಪ್ಯಾಟರ್ ಸ್ೈನ್ಾ ವಿಥ್ ಕ್ಕೀಡಿಿಂಗ್ (1 ರಿಂದ 8 ನ್ೀ) 

ವಿರ್ಯಗಳನುು ಹ್ಕಿಂದಿದ್ದೀವ್. ಇದು ಮತುಿ ಇತರ ಹಲವು ಹ್ಚ್ುುವರ ವ್ೈಶಿರ್್ಯಗಳು ನಮಮ ವಿದರಾರ್ಥಷಗಳಿಗ್ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 

ಖಿಂಡಿತವರಗಿಯಕ ಸಹರಯ ಮರಡುತಿದ್. 



 ಕ್ಜಿ ತರಗತ್ಮಗಳು: ಜಕನ್ 21 ರಿಂದ ಕ್ಜಿ ತರಗತ್ಮಗಳನುು ಪ್ರಾರಿಂಭಿಸಲು ನಮಮಲ್ಲಿ ತ್ರತ್ರೊಲ್ಲಕ ಯೀಜನ್ ಇದ್. ಲ್ಲೀಡ್ 

ಸಕೊಲ್ ವಿೀಡಿಯಗಳ ಹ್ಕರತ್ರಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಳುಹಿಸಿದ ವಿೀಡಿಯಗಳನುು ಹ್ಕರತುಪ್ಡಿಸಿ ವರರಕ್ೊ ಒಿಂದು ವಿರ್ಯಕ್ೊ ಒಿಂದು 
ಲ್ೈವ್ ಕರಿರ್ಸ ನಡ್ಸಲರಗುತಿದ್. 

 

3. ಮುಿಂದಿನ ತರಗತ್ಮಗ್ ಪ್ಾವ್ೀಶ: 

ಇದಿೀಗ ಎಲರಿ ಪೀರ್ಕರು ತಮಮ ಮಕೊಳ ವರರ್ಷಷಕ ಫಲ್ಲತ್ರಿಂಶಗಳನುು ವರಟರಾಪ್ ಮಕಲಕ ಸಿವೀಕರಸಿದರದರ್ಿಂದು ನರನು 
ಭರವಿಸುತ್್ಿೀನ್. ಯರರರದರಕ ಇನಕು ಸಿವೀಕರಸದಿದದರ್, ಫಲ್ಲತ್ರಿಂಶವನುು ಸಿವೀಕರಸಲು ನಿಮಮ ಬರಕಿ ಇರುವ ಮೊತಿವನುು ದಯೆಯಿಂದ 
ತ್್ರವುಗ್ಕಳಿಸಿ. 
ಈಗರಗಲ್ೀ ಫಲ್ಲತ್ರಿಂಶವನುು ಪ್ಡ್ದವರು, ತರಗತ್ಮಗಳು ಪ್ರಾರಿಂಭವರಗುವ ಮೊದಲು ಮುಿಂದಿನ ತರಗತ್ಮಗ್ ನಿಮಮ ಮಗುವಿನ 
ಪ್ಾವ್ೀಶವನುು ದಯೆಯಿಂದ ಪ್ಡ್ದುಕ್ಕಳಿಳ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಮ ಮಗು ಯರವುದ್ೀ ತರಗತ್ಮಗಳನುು ಕಳ್ದುಕ್ಕಳುಳವುದಿಲಿ. ನಿೀವು 
ಅಜಿಷಯನುು ಆನ್ ಲ್ೈನ್ ನಲ್ಲಿ (ಗಕಗಲ್ ಫರಮ್ಷ) ಭತ್ಮಷ ಮರಡಬಹುದು ಮತುಿ ನಿವಷಹಣ್ ಶುಲೊವನುು (ಕಿಂತುಗಳು ಬರಕಿ 
ಇರುವವರಗ್) ಅರ್ವರ ಇತರ ಶುಲೊಗಳನುು ಆನ್ ಲ್ೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಗಕಗಲ್ ಪ್್ೀ, ಫೀನ್ ಪ್್ೀ, ನ್ಫ್ಟ್ ಇತ್ರಾದಿಗಳ ಮಕಲಕ 
ಪ್ರವತ್ಮಸಬಹುದು. ವಹಿವರಟು ವಿವರಗಳನುು (ಯುಟಿಆರ್ ಸಿಂಖ್್ಾ) ಕಳುಹಿಸಬ್ೀಕು ಶರಲ್ಯ ವರಟರಾಪ್ ಸಿಂಖ್್ಾ. ಜಕನ್ 15 

ರಿಂದ, ನಿೀವು ಶರಲರ ಕಚ್ೀರಗ್ ಪ್ಾವ್ೀಶ ಪ್ಾಕಿಾಯೆಯನುು ಪ್ಯಣಷಗ್ಕಳಿಸಬಹುದು. 

 

4. ಹ್ಕಸ zÁR¯Áw:: 

ನಸಷರಯಿಂದ XI ನ್ೀ ತರಗತ್ಮಗ್ ಹ್ಕಸ zÁR¯Áw ನಡ್ಯುತ್ಮಿವ್. ನಿಮಮ ನ್ರ್ಹ್ಕರ್ಯಲ್ಲಿ ಯರವುದ್ೀ ಪೀರ್ಕರು ಇದದರ್ ಅರ್ವರ 
ಅವರ ಮಗುವನುು ನಮಮ ಶರಲ್ಗ್ ಸ್ೀರಸಲು ಬಯಸುವವರು ನಿಮಗ್ ತ್ಮಳಿದಿದದರ್, ದಯೆಯಿಂದ ಪಾೀತ್ರಾಹಿಸಿ ಮತು ಿ ಅವರಗ್ 
ಮರಗಷದಶಷನ ನಿೀಡಿ. 
 

ಆತ್ಮೀಯ ಪೀರ್ಕರ್ೀ, ನಮಮ ವಿದರಾರ್ಥಷಗಳಿಗ್ ಮನ್ಯಿಂದ ಕಲ್ಲಯಲು ಸಹರಯ ಮರಡುವಲ್ಲಿ ನಿೀವು ಕಳ್ದ ವರ್ಷ ಮರಡಿದಿಂತ್್ 
ನಿಮಮ ಸಿಂಪ್ಯಣಷ ಹೃದಯದ ಸಹಕರರವನುು ನರನು ವಿನಿಂತ್ಮಸುತ್್ಿೀನ್.  
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¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ 


