Dear Parents,
Date: 16/03/2020
Trips, camping, sport and other activities form an important part of the school programmes. Education is a
process involving school and community. Parental interest and participation can assist the learning process.
The school therefore welcomes parents’ participation in school activities/celebrations.
You are invited to join with us on the occasion OF “3rd Round of Annual Activities” on 05th of April,2020
(Sunday) here at Arpit International School campus, from 8:30 am onwards.
Rs. 300 only (Advisable)
Training and Carry Your model With
Activity-1:
you

Robotics
Activity-2:

Antique Maths.
(Memorise
Multiplication Tables upto 100
Within 2 hours.)
Activity 3:

Only participation and training

Rs. 100 only

With further learning books:

Rs. 150 only

Without learning books:
With work sheets

Rs. 50 only

With Math. Kit containing all materials
for training
Class 3 to 8

Rs. 50 only
Cutting and pasting tools will
be provided by the school
and will be taken care by the
in-charge teachers while
handling with sharp tools

Group :A
( Students of Class 1-5)Fill Colour Only
Group :B
( Students of Class 6-8)Draw and color
Group :C
( Students of Class 9-11)Draw and color

Free of charge

Math. Activity
(Understanding Solid shapes and
making 3-D objects out of plane
paper.)
Activity 4:
Poster and Banner making
Competition

Topics: CAA, NRC,NPR, CORONA
VIRUS, SWINE FLU

Students to carry their own
colours from home.
Drawing sheets/ papers will
be provided by the school

Kindly note the following:
1. Transportation for the participants will be provided by the school from the nearest pick up point.
2. Food will be provided after the activities or completions over by the school.
3. Parents are invited to encourage our participants, they can also avail the free food and transportation
facilities.
Regards,
Principal, AIS

માનનીય વાલીશ્રી,

Date: 16/03/2020

પ્રવાસ રમતગમત અને અન્ય પ્રવ ૃત્તિઓ શાળાકાયયકમોનો મહત્વનો ભાગ છે . ત્તશક્ષણ એક એવી પ્રક્રિયા છે જેમાાં
સમાજ અને શાળા બાંનેનો સમાવેશ થાય છે વાલીઓ દ્વારા જો આ પ્રક્રિયામાાં ભાગલેવામાાં આવે અથવા
અભભરુભિદાખવવામાાં આવે એ મહત્વન ાંુ છે .તેથી અમે આવી પ્રવ ૃત્તિમાાં વાલીશ્રી ને અમે આવકારી છીએ
તારીખ 5 એપ્રિલ રત્તવવાર ના રોજ આવીજ એક પ્રવ ૃત્તિઓ ન ાંુ અમે આયોજન કરી રહ્યા છીએ.
તો આપને સહહર્ય પધારવા આમાંત્રણ પાઠવીએ છીએ.

સ્થળ :- અત્તપિતઇન્ટરનેશનલસ્કલ
ૂ

પ્રવ ૃત્તિ:1

રોબોક્રટક્સ
પ્રવ ૃત્તિ ; 2

વૈક્રદકગભણત.

(1 થી 100

નાઘક્રડયાસરળતાથીપાક્કાકરતાશી

ટ્રેત્તનિંગઅનેમોડલસાથેલઈજવામાટે

માત્રટ્રેત્તનિંગ

સમય :-8:30 am -12:30pm
Rs. 300 only (Advisable)

Rs. 100 only

ટ્રે ત્તનિંગઅનેબકુ સાથેઆપવામાાં
આવશે.

માત્રટ્રેત્તનિંગઅનેવકય શીટ.

Rs. 150 only

Rs. 50 only

ખો.માત્ર 2કલાકનીઅંદર )
પ્રવ ૃત્તિ:3

ગાભણત્તતકપ્રવ ૃત્તિઓ

(થ્રીડીબનાવતાશીખોકોરાકાગળમાાં

સામગ્રીબધીજશાળામાાંથીઆપવામાાં
આવશે

Rs. 50 only

ધોરણ 3 થી 8

અવનવીક્રડઝાઇનબનાવો )
પ્રવ ૃત્તિ:4

પોસ્ટરઅનેબેનરબનાવવા
માટે ની સ્પધાય

ત્તવર્ય: CAA, NRC,NPR, CORONA

Group :A
(ધોરણ 1 – 5 )માત્રરાં ગપ ૂરતી
Group :B
(ધોરણ6-8)ભિત્રદોરોરાં ગપ ૂરો
Group :C
(ધોરણ9-11)ભિત્રદોરોરાં ગપ ૂરો

ત્તવદ્યાથીએ કલર સાથે
લાવવવાના રહેશે

VIRUS, SWINE FLU
❖ શાળાએઆવવાઅનેજવામાટેનીવ્યવસ્થાશાળાદ્વારાકરવામાાંઆવેલછે
❖ જમવાનીવ્યવસ્થાપણશાળાદ્વારાકરવામાાંઆવેલછે .

❖ વાલીઓનેપણઆમાંત્રણઆપીયેછીએઅનેતેઓનેમાટેપણઉપરોક્તસુત્તવધાઆપવામાાંઆવશે
Regards,
Principal, AIS

