
Dear Parents of Montfort, 

Kindly note the following circular in view of Re-opening:

 The School Re-opens for Grade 1 to 8 on 01.11.2021. (Grade 9 and 10 as usual classes

will be on)

 The  School  Timing  is  from  08:30  am  to  03:35  pm.  (Time  Table  will  be  sent  after

25.10.2021)

 Make sure you have paid the First Term fees to join theoffline classes. (The due date for

paying the Second Term fees is 30th November 2021)

 Those who wantTransport, kindly contact the school office regarding the details (School

bus will be provided only for the students who paid). You can get the Bus ID once after

the payment is done, which is compulsory to use for the school transport.

 All the students should wear mask compulsorily. 

 All the Students should mandatorily come in neat and tidy school uniform.

 Once the school reopens, Shoes, ID card, T-shirt, Handbook would be issued.

 Things to be brought to school by each student:

 All the text books and class work up-to-date as per the Time Table.

 Stationeries to be brought by the students (Should not borrow things from other

class mates)

 Healthy Snacks, Lunch, Adequate water (These should not be shared with other

class mates)

(The  school  will  take  necessary  measures  for  the  well-being  of  each  student  during

thisPandemic, as per the instruction of the Government. Parents kindly advise your child to

extend their support to keep up the Pandemic rules).



மாண்ப�ார்ட்டின் அன்பு பெ�ற்பறார்கப� ,

பள்ளி திறப்பு குறித்த அறிவிப்புகள்  :

 1 ஆம் வகுப்பு முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை� நவம்ப� ்1 ஆம் தேததி பள்ளி திறக்கப்படுகிறது .

 பள்ளி தேந�ம் காரைல 8.30 முதல் மாரைல 3.30 வரை�
 25 ஆம் தேததிக்கு தேமல் கால அடட்வரை� அனுப்பப்படும்
 பள்ளி  தேந�க்ா�ல்  வகுப்புகரைள  ததாட� ,  பள்ளி  கட்ட�த்திற்கான  முதல்  பருவ

தவரை�ரை" கட்டியிருத்தல் அவசி"ம்  (  இ��்டாம் பருவதவரை�ரை" நவம்ப�ம்ாதம் 30

ஆம் தேததிக்குள் கட்டவும்
 பள்ளி வாகனம் தேதரைவப்படும் நப�க்ள் பள்ளி அலுவலகத்ரைத அணுகி , வாகன அரைட"ாள

அடர்ைடரை" தபற்றுதகாள்ளவும்
 வாகன  கட்ட�ம்  த+லுத்தி"வ�க்ள்  மடட்ுதேம ,  பள்ளிப்  தேபருந்தில்  ப"�ிக்க

அனுமதிக்கப்படுவ�்
 அரைனத்து மா�வ , மா�வி"�க்ளும் முகக்கவ+ம் கட்டா"ம் அ�ிந்திருக்க தேவ�்டும்
 பள்ளி சீருரைடயில்வருதல் அவசி"ம் 
 Shoes , ID , T – shirt , Handbook ஆகி"ரைவ பள்ளி திறப்பிற்கு பின் வழங்கப்படும்

மாணவ , மாணவியர்க�்��்�ிக்குபெகாண்டுவரபவண்டியவைவ  :

 அரைனத்து பாட புத்தகங்களும் , தேநாடட்ு புத்தகங்களும் வகுப்பு அட்டவரை�க்கு ஏற்ப
 தேதரைவ"ான  எழுது  தபாருடக்ள் (  மற்றமா�வ�க்ளின்  தபாருடக்ரைள  உபதே"ாகிக்க

அனுமதி  இல்ரைல )

 ஆதே�ாக்கி"மான   தின்ப�்டம் ,  மத்தி"உ�வு ,  தேதரைவக்தேகற்ப   குடிநீ� ்  (  இரைவ
அரைனத்தும் மற்ற மா�வ�க்ளுடன் பகி� அனுமதி இல்ரைல )

[  தேகாவிட் - 19  தேநா"் ததாற்றுதரைல முன்னிடட்ு அ�சு வலியுறுத்தி" விதிமுரைறகரைள  ,  ஒவ்தவாரு
மா�வ  மா�விகளின்  நலன்கருதி  மா�்டதேபா�ட்்  பள்ளி  த+"ல்படட்ு  வருகிறது .   இந்த
விதிமுரைறகரைள  நன்முரைறயில்  த+"லாற்றி  தேகாவிட் -  19  தேநா"்  ப�வரைல  தடுக்க ,  உங்கள்
குழந்ரைதகளின் ஆத�ரைவ அளிக்குமாறு அறிவுறுத்தி பள்ளிக்கு அனுப்பவும்] 


