Aga Khan School, Mundra
7th May,2020

Dear Parents,

It has been well over a month since official directives started to come through about how best to curb the spread
of COVID 19 virus in India. These initiatives were introduced rapidly and we have all felt their impact. We are all
trying to manage the changes to the routines and patterns of our lives.
For us at Aga Khan School, Mundra (school), we have had to also adjust rapidly to try and maintain continuity of
learning as best as possible for our students. Transitioning to supporting students from a distance has had its set
of challenges and the teachers have stepped up to these challenges and are helping students with their learning.
They have been working from home and helping the students to start their new academic syllabus. We recognize
the challenges you may be facing in trying to create the appropriate environment at home and your support has
been invaluable.
We are aware that for many families, distance learning has added further pressure at home and we are looking at
ways to ease this as best as we can. We are confident that the resources that we have been sharing with students
and with parents have been helpful. We will continue to create, curate and communicate these through the various
channels that we have been using to stay connected.
We have been receiving positive feedback from parents about how these efforts are appreciated by the students.
We are also very mindful of the disruptions that COVID-19 is causing and will continue to effect families, businesses
and schools for some time. Taking this into consideration, the school has considered how best we can ease the
financial burden on families during this time.
To that end, till the COVID- 19 restrictions are lifted, the school has decided to defer the fee increments for the
Academic Year 2020-21, and request the parents to pay the fees of the Academic Year 2019-20, as per the relevant
grades of their children. Whilst this will still help us to retain our school operations, the deferment will mean that
we may have to postpone execution of some of our improvement projects for the coming Academic Year.
Additionally,
- The penalty charges on all outstanding fees, due as of end of March 2020, will not accrue from the month of
April until the COVID-19 restrictions are lifted. However, we would request you to clear your previous
outstanding dues for the Academic year 2019-20, as this will help us manage our operational monthly
expenditure.
- Please note that the new Academic year 2020-21 began from April 2020.
- The school is offering parents the option of paying the school fees on monthly basis, during the COVID- 19
lockdown restrictions.
The Bank Account details for online fee payments is given below (please mention your child(ren)’s name ID no./GR
no. and class in your transfer/payment and let the school know the UTR no.):
Account Holder’s Name: AKES India Aga Khan School, Mundra
Bank Name: ICICI Bank Ltd.

Branch Mundra,

Account No: 072701000637 (Savings Bank Account)

IFSC Code: ICIC0000727

We sincerely acknowledge the efforts of our staff and the assistance of parents and students, who have had to adapt
to a situation outside our control.
Thank you all for your support and understanding. I pray for the health, safety and wellbeing of you and your loved
ones.

Sincerely,
Giridhar Reddy
Principal

प्रिय अप्रििावक,
7th May,2020
िारत में COVID 19 वायरस के िसार पर अंकुश लगाने के आप्रिकाररक प्रनर्दे श आने के बार्द एक महीने से अप्रिक समय हो गया
है । इन स्थिप्रत में सुिार के प्रलए पहल की गई और हम सिी ने उनके ििाव को महसूस प्रकया है । हम सिी अपनी प्रर्दनचयाा में आए
पररवतान के अनुसार बर्दलने की कोप्रशश कर रहे हैं ।
आगा खान स्कूल, मुंद्रा में, हमने अपने छात्ों के प्रलए सवोत्तम तरीके से सीखने की प्रनरं तरता को बनाए रखने के प्रलए पू र्ारूप से
ियास प्रकए हैं । संक्रमर् के समय छात्ों को र्दूर से पढ़ाने में चुनौप्रतयााँ है और प्रशक्षक इन चु नौप्रतयों का सामना कर के छात्ों को
सीखने में मर्दर्द कर रहे हैं । वे घर से काम कर रहे हैं और छात्ों को अपना नया शैक्षप्रर्क पाठ्यक्रम शुरू करने में मर्दर्द कर रहे
हैं । घर में उपयुक्त वातावरर् बनाने की कोप्रशश में आप प्रिन चुनौप्रतयों का सामना कर रहे हैं हम उसे समझ सकते हैं और हमें
आपका अमूल्य समिान प्रमला है |
हम िानते हैं प्रक कई पररवारों के प्रलए, र्दूरथि प्रशक्षा ने घर पर और र्दबाव डाला है और हम इस पररस्थिप्रत मे अपनी तरफ से
मर्दर्द करने के तरीकों को र्दे ख रहे हैं । हमें प्रवश्वास है प्रक प्रिन संसािनों को हम छात्ों और अप्रििावकों के साि साझा (शेयर)
कर रहे हैं उनसे मर्दर्द प्रमल रही है । हम प्रवप्रिन्न माध्यमों से इनका प्रनमाा र् और संचार करना िारी रखेंगे, िो हम िुडे रहने के
प्रलए उपयोग कर रहे हैं ।
छात्ों द्वारा इन ियासों को कैसे सराहा िाता है , इस बारे में हमें अप्रििावकों से सकारात्मक िप्रतप्रक्रया प्रमल रही है । COVID-19
खलल पैर्दा कर रहा है इसका और कुछ समय के प्रलए पररवारों, व्यवसायों और स्कूलों को ििाप्रवत करता रहे गा इस बात का हमें
ध्यान है । इसप्रलए, स्कूल ने प्रवचार प्रकया की हम समय के इस र्दौर में पररवारों पर प्रवत्तीय बोझ को कैसे कम कर सकते हैं ।
िब तक प्रक COVID- 19 िप्रतबंि हटा नहीं प्रर्दए िाते , तब तक स्कूल ने शैक्षप्रर्क वर्ा 2020-21 के प्रलए शुल्क वृस्ि (fee hike )
को थिप्रगत करने का फैसला प्रकया है , और माता-प्रपता से अनुरोि है प्रक वे अपने बच्ों के ग्रेड के प्रहसाब से शैक्षप्रर्क वर्ा 201920 की फीस का िुगतान करें । यह हमें अपने स्कूल के काया को िारी रखने में मर्दर्द करे गा, परन्तु इस प्रनलम्बन के कारर् हमें
आने वाले शैक्षप्रर्क वर्ा के प्रलए कुछ अप्रिवृस्ि पररयोिनाओं को थिप्रगत करना पड सकता है ।
साि ही,
- माचा 2020 के अंत तक की सिी बकाया फीस पर अिैल के महीने से िब तक COVID-19 िप्रतबंि हटा नहीं प्रर्दया िाता, तब
तक का िुमाा ना शुल्क नहीं लगेगा । हालां प्रक, हम आपसे शैक्षप्रर्क वर्ा 2019-20 के प्रलए अपने प्रपछली बकाया राप्रश को िरने
का अनुरोि करें गे, क्ोंप्रक इससे हमें अपने काया-संबंिी माप्रसक खचा का िबंिन करने में मर्दर्द प्रमलेगी।
- कृपया ध्यान र्दें प्रक नया शैक्षप्रर्क वर्ा 2020-21 अिैल, 2020 से शुरू हुआ है |
- स्कूल COVID- 19 लॉकडाउन िप्रतबंिों के र्दौरान, माता-प्रपता को माप्रसक आिार पर स्कूल फीस का िुगतान करने का प्रवकल्प
र्दे रहा है ।
ऑनलाइन शुल्क िुगतान के प्रलए बैंक खाते का प्रववरर् नीचे प्रर्दया गया है (कृपया अपने थिानां तरर् / िुगतान में अपने बच्े
(नाम) के नाम, आईडी नं ./GR नं और वगा का उल्लेख करें ) और स्कूल को UTR नंबर बताएाँ ।)
Account Holder’s Name: AKES India Aga Khan School, Mundra
Bank Name: ICICI Bank Ltd.

Branch Mundra,

Account No: 072701000637 (Savings Bank Account)

IFSC Code: ICIC0000727

आि की पररस्थिप्रत हमारे प्रनयंत्र् से बाहर है और ऐसी िप्रतकूल स्थिप्रत में िी सब काया कर रहे हैं , तब हम अपने कमा चाररयों के
ियासों को, माता-प्रपता और छात्ों की सहायता को प्रनष्ठा से स्वीकार करते हैं ।
आपके समिान और समझ के प्रलए आप सिी का िन्यवार्द। मैं आपके और आपके प्रियिनों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्यार् के
प्रलए िािाना करता हाँ।
प्रगररिर रे ड्डी
प्रिंप्रसपल, आगा खान स्कूल, मुंद्रा

પ્રિય વાલી,

તા. 07-05-2020

ભારતમાાં COVID-19 વાયરસના ફે લાવાને શ્રેષ્ઠ રીતે કે મ અટકાવી શકાય તે અાંગેના સત્તાવાર આદે શો આપવાનાં શરૂ થયાને
એક મપ્રિના ઉપર થઈ ગય છે . આ પગલાઓની શરૂઆત ખબ જ ઝડપથી કરવામાાં આવી િતી અને આપણે બધાએ તેની
અસર અનભવી છે . આપણે બધા આપણા જીવનની પ્રદનચયાાઓમાાં થયેલા ફે રફાર સાથે અનકલન સાધવાનો િયાસ કરી રહ્યા
છીએ.
આગાખાન સ્કૂ લ, મન્દ્રા માાં પ્રવદ્યાથીઓના પ્રશક્ષણનાં સાતત્ય જાળવવા માટે શક્ય એવા તમામ િયત્નો કરવામાાં આવ્યા છે .
પ્રવદ્યાથીઓને પ્રડસ્ટન્દ્સ લપ્રનિંગ આપવામાાં ઘણા પડકારોનો સામનો કરવો પડેલ છે , પરાં ત પ્રશક્ષકો આ તમામ પડકારો પાર
કરીને પ્રવદ્યાથીઓને તેમના પ્રશક્ષણમાાં મદદ કરી રહ્યા છે . આગાખાન સ્કલ મન્દ્રા ના પ્રશક્ષકો તેમજ તમામ કમાચારીઓ ઘરેથી
કામ કરી રહ્યા છે અને પ્રવદ્યાથીઓને તેમનો નવો શૈક્ષપ્રણક અભ્યાસક્રમ શરૂ કરવામાાં મદદ કરી રહ્યા છે . અમે સમજીએ છીએ
કે આપને આપના ઘરમાાં યોગ્ય વાતાવરણ ઊભાં કરવા માટે ઘણી અગવડો આવી િશે અને તે પપ્રરપ્રસ્થપ્રતમાાં આપનો સિકાર
અમલ્ય છે .
અમે જાણીએ છીએ કે ઘણાાં પરીવારો માટે , પ્રડસ્ટન્દ્સ લપ્રનિંગ તદન નવી પધ્ધપ્રત િોવાથી ઘરે થોડા પડકારો વધેલ છે અને અમે
તેને શક્ય તેટલી સરળ બનાવવાનો િયત્ન કરી રહ્યા છીએ. અમને પ્રવશ્વાસ છે કે , અમે પ્રવદ્યાથીઓ અને વાલીઓને જે શૈક્ષપ્રણક
સાપ્રિત્ય મોકલી રહ્યા છીએ તે મદદરૂપ થયેલ િશે. અમે આવાં જ શૈક્ષપ્રણક સાપ્રિત્ય બનાવી, તેની ગણવત્તામાાં વધારો કરી
પ્રવપ્રવધ ચેનલ્સ અને માધ્યમો (ટે નો એપ, વોટસએપ પ્રવગેર)ે કે જેના વડે આપ સાથે જોડાયેલા રિીએ છીએ દ્વારા આપ સધી
પિોચાડતા રિીશાં.
પ્રવદ્યાથીઓ દ્વારા પ્રડસ્ટન્દ્સ લપ્રનિંગ અાંગે ખૂબ જ િશાંસા કરવામાાં આવી છે અને તે પ્રવશે અમને માતાપ્રપતા તરફથી સકારાત્મક
િપ્રતસાદ મળી રહ્યો છે . COVID-19 દ્વારા જે પ્રવક્ષેપો પેદા થઈ રહ્યાાં છે તેના પ્રવશે પણ અમે ખૂબ સાવધાન છીએ અને આ
પ્રવક્ષેપો થોડા સમય માટે પરીવારો, વ્યવસાયો અને શાળાઓને અસર કરતા રિેશ.ે આ બાબતને ધ્યાને લેતાાં, શાળાએ પ્રવચાયિં
છે કે આ સમય દરપ્રમયાન આપણે કટાં બો પરના આપ્રથાક બોજને કે વી રીતે િળવો કરી શકીએ.
અને તેથી જ જ્ાાં સધી COVID-19 અાંગન
ે ા િપ્રતબાંધો દૂ ર ન થાય ત્યાાં સધી, શાળાએ શૈક્ષપ્રણક વર્ા 2020-21 માટે ના ફી
વધારાને સ્થપ્રગત કરવાનો પ્રનણાય કયો છે, અને આ સાથે શાળા વાલીઓને શાળાનાાં શૈક્ષપ્રણક વર્ા 2019-20 ની ફી તેમના
બાળકોના ગ્રેડ (ધોરણ) િમાણે ચૂકવવા પ્રવનાંતી કરે છે . તે શાળાનાાં પ્રનભાવ માટે ઘણાં મદદરૂપ થશે. પરાં ત આમ કરવાના
કારણે આગામી શૈક્ષપ્રણક વર્ા માટે આપણા કે ટલાક નવા િોજેક્ટ્સનાં કાયા મલતવી રાખવાં પડી શકે છે .
વધમાાં, એપ્રિલ મપ્રિનાથી જ્ાાં સધી COVID-19નાાં િપ્રતબાંધો િટાવવામાાં નપ્રિ આવે ત્યાાં સધી માચા-2020 સધીમાાં બાકી
રિેતી ફી પરનો લેટ ફી ચાજા, લેવામાાં નિીાં આવે. જો કે અમે આપને પ્રવનાંતી કરીએ છીએ કે શૈક્ષપ્રણક વર્ા 2019-20 ની તમારી
અગાઉની બાકી રિેતી ફીની રકમ ચૂકવી આપશો કે જેથી અમને અમારા માપ્રસક પ્રનભાવ ખચાનાં સાંચાલન કરવામાાં મદદ મળી
શકે .
કૃ પા કરીને નોાંધો કે નવાં શૈક્ષપ્રણક વર્ા 2020-21 એપ્રિલ મપ્રિનાથી થી શરૂ થયાં છે .
શાળા વાલીઓને ને COVID-19 લોકડાઉન િપ્રતબાંધો દરપ્રમયાન માપ્રસક ધોરણે સ્કૂ લ ફી ભરવાનો પ્રવકલ્પ આપી રિી છે .

ઓનલાઇન ફી ચકવણી માટે બેંક ખાતાની પ્રવગતો નીચે આપેલ છે (કૃ પા કરીને તમારા ટર ાન્દ્સફર / ચકવણીમાાં તમારા બાળકનાં
નામ, આઈડી નાં. / જીઆર નાં અને વગાનો ઉલ્લેખ કરો અને શાળાને યટીઆર નાંબર જણાવશો.

ખાતા ધારકનાં નામ: AKES India Aga Khan School, Mundra
બેંકનાં નામ: ICICI Bank Ltd.
એકાઉન્દ્ટ નાંબર: 072701000637 (Savings Bank Account)

બ્રાન્ચ નામ : Mundra

આઈએફએસસી કોડ : ICIC0000727

અમે અમારા સ્ટાફના િયત્નો અને વાલીઓ તેમજ પ્રવદ્યાથીઓની મદદને પ્રનષ્ઠાપૂવાક સ્વીકારીએ છીએ કે જેઓ પ્રનયાંત્રણની
બિારની પપ્રરપ્રસ્થપ્રતમાાં અનકૂ લન સાધી શક્યા છે .
તમારા સમથાન અને સમજણ બદલ તમારો આભાર. િાં તમારા અને તમારા પ્રિયજનોનાાં સ્વાસ્્ય, સલામતી અને સખાકારી
માટે િાથાના કરાં છાં .
આપનો પ્રવશ્વાસ,
પ્રગપ્રરધર રેડ્ડી,
આચાયા, આગાખાન સ્કૂ લ, મન્દ્રા.

