ഩത്രക്കുരഺപ്പ് (31.05.2018)
അദ്ധ്യമന ഴര്ഴശഹയംബം – ഴഺദ്യഹര്ഴത്ഥഺകളുടെ സുയക്ഷമഺലൂന്നഺ തൃശൂര്ഴ ഷഺറ്റഺ
പഩഹറ഻ഷ്

ഴഺദ്യഹര്ഴത്ഥഺ

സുയക്ഷഺത

ഷക്ഖഹൃദ

അന്തയ഻ക്ഷം

സൃഷ്ടഺക്കുക

എന്ന

റക്ഷ്യപതഹടുകൂെഺ സ്കൂള്ഴ പുനയഹയംബഺക്കുന്നതുഭഹമഺ ഫന്ധടപ്പട്ട് ഫഹു.

തൃശ്ശൂര്ഴ

പരഞ്ച് പഩഹറ഻ഷ് ഇന്ഴടെക്ടര്ഴ ജനരല്ഴ ശ്ര഻. എം. ആര്ഴ അജഺത്ുഭഹര്ഴ IPSടന്ഴര

നഺര്ഴപേവപ്രകഹയം

തൃശ്ശൂര്ഴ

ഷഺറ്റഺ

പഩഹറ഻ഷ്

കമ്മ഻ശണര്ഴ

ശ്ര഻.

മത഻ശ്ചന്ദ്ര. ജഺ.എച്ച്. IPS-ടന്ഴര പനതൃതവതഺല്ഴ തഹടളപ്പരയുന്ന പഩഹറ഻ഷ്
ക്രഭ഻കയണങ്ങള്ഴ

തൃശ്ശൂര്ഴ

ഷഺറ്റഺ

പഩഹറ഻ഷ്

ഩയഺധഺമഺല്ഴ

ഏര്ഴടപ്പടുതഺമഺട്ടുള്ളതഹണ്.
 സ്ക്കൂള്ഴ

ഴഺദ്യഹര്ഴത്ഥഺകളുടെ

ഩയഺഷയങ്ങലഺല്ഴ

ഴനഺതഹ

സുയക്ഷ
പഩഹറ഻ഷ്

ഉരപ്പഹക്കുന്നതഺനഹമഺ
ഉള്ഴടപ്പടെയുള്ളഴടയ

സ്ക്കൂള്ഴ

ഴഺന്യഷഺച്ച്

പ്രപേക സുയക്ഷഹ ക്രഭ഻കയണങ്ങള്ഴ ഒരുക്കുന്നതഹണ്.
 ഴഺദ്യഹറമ

ഩയഺഷയങ്ങലഺല്ഴ

ഭമക്കുഭരുന്നഺടന്ഴരയും,

റസയഺമെങ്ങഺമ

ഩഹന഻മങ്ങളുടെയും, ഭഺഠഹമഺയുടെയും ഴഺല്ഴഩനയും ഉഩപബഹഗവം ഇല്ലഹയ്മ
ടചയ്യ഼ന്നതഺനഹമഺ പേറ്റ് ആന്ഴരഺ ഗുണ്ടഹ സ്ക്വഹഡ്, ശഹപഡഹ പഩഹറ഻ഷ്,
യസസ്യഹപനവശണ ഴഺബഹഗം എന്നഺഴയുടെ പഷഴനം ഉഩപമഹഗടപ്പടുതഺ
സ്ക്കൂള്ഴ ഩയഺഷയങ്ങലഺലം ഭറ്റം കര്ഴവനഭഹമ നഺയ഻ക്ഷണം ഏര്ഴടപ്പടുത്തുന്നതും
നഺമഭ നെഩെഺകള്ഴ ഷവ഻കയഺക്കുന്നതഹണ്.

 ക്ലഹസ്സുകലഺല്ഴ

കമരഹടത

കരങ്ങഺ

നെക്കുന്ന

ുട്ടഺകടല

കടണ്ടതഺ

െഺ

ഴഺഴയം ഭഹതഹഩഺതഹക്കടലയും, സ്ക്കൂള്ഴ അധഺകൃതടയയും അരഺമഺക്കുന്നതഺനുള്ള
നെഩെഺകള്ഴ ഷവ഻കയഺക്കും.
 ഷവകഹര്യ

ഫസ്സുകലഺല്ഴ

കഹണഺക്കുന്ന

ഴഺദ്യഹര്ഴത്ഥഺകടല

ഫസ്സ്

കമറ്റന്നതഺന്

ജ഻ഴനക്കഹര്ഴടക്കതഺടയ

ഴഺമുഖത

കര്ഴവനഭഹമ

നഺമഭനെഩെഺകള്ഴ ഷവ഻കയഺക്കുന്നതഹണ്.
 ഴഺദ്യഹര്ഴത്ഥഺകളുടെ മഹത്രഹ സുയക്ഷഺതതവം ഉരപ്പു ഴരുത്തുന്നതഺനഹമഺ ഫസ്സ്
േഹന്ഴഡുകലഺലം,

പ്രധഹനടപ്പട്ട

ഫസ്സ്

പേഹപ്പുകലഺലം,

ഩയഺഷയങ്ങലഺലം പഩഹറ഻ഷ് ഉദ്യഹഗസ്ഥന്ഴഭഹടയ

സ്ക്കൂള്ഴ

നഺപമഹഗഺക്കും. കൂെഹടത

ഩഺങ്ക് ഩപരഹലഺങ്ങ് ഷംഘതഺടന്ഴര ഷഹന്നഺദ്ധ്യവം ഉണ്ടഹമഺയഺക്കും.
 ഴഺദ്യഹര്ഴത്ഥഺകള്ഴടക്കതഺടയ

പഭഹവഭഹമഺ

ടഩരുഭഹറുന്ന

ജ഻ഴനക്കഹര്ഴടക്കതഺടയ എടന്തങ്കഺലം ഩയഹതഺകളുടണ്ടങ്കഺല്ഴ തൃശൂര്ഴ ഷഺറ്റഺ
പഩഹറ഻ഷഺടന്ഴര 7025930100 എന്ന നന്പരഺല്ഴ ഴഹട്ട്ഷ് ആപ്പ് മുപഖനയും,
100 എന്ന നന്പരഺല്ഴ പഩഹറ഻ഷ് ക്ഴടപരഹള്ഴ ൂമഭഺപനയും, 1515 എന്ന
നന്പരഺല്ഴ

ഩഺങ്ക്

ഩപരഹള്ഴ

ഷംഘതഺപനയും

ഴഺലഺച്ച്

ഴഺഴയം

അരഺമഺക്കഹവന്നതഹണ്.
 സ്ക്കൂള്ഴ

ഴഺദ്യഹര്ഴത്ഥഺകളുടെ

പഭഹപട്ടഹര്ഴ

ഴഹസന

മഹത്ര

സുയക്ഷഺതതവം

ടതഹളഺറഹലഺകള്ഴക്ക്

ഉരപ്പഹക്കുന്നതഺനഹമഺ

പഫഹധഴത്ക്കയണ

ക്ലഹസ്സുകള്ഴ

നെതഺഴരുന്നതഹണ്.
 സ്കൂള്ഴ ടപ്രഹട്ടക്ഷന്ഴ ഗ്രഽപ്പുകളുടെ പ്രഴര്ഴതനം കൂടുതല്ഴ സ്കൂളുകലഺപറക്ക്
വ്യഹഩഺപ്പഺക്കുന്നതഹണ്.
 ുട്ടഺകള്ഴ

പരഹഡ്

പഩഹറ഻ഷഺടന്ഴര

മുരഺച്ചുകെക്കുന്നതഺന്

ഷസഹമം

ഉണ്ടഹമഺയഺക്കും.

ഷസഹമഺക്കുന്നതഺനഹമഺ
ഇക്കഹര്യതഺന്

സ്റ്റുഡന്ഴര്

പഩഹറ഻ഷ് പകഡറ്റകളുടെ പഷഴനം ഉഩപമഹഗടപ്പടുത്തും.
 സ്ക്കൂള്ഴ

ഫസ്സുകലഺലം,

ക്ല഻നര്ഴഭഹര്ഴ,

ഴഹനുകലഺലം

ഷസഹമഺകള്ഴ

പജഹറഺ

പനഹക്കുന്ന

ഡ്രൈഴര്ഴഭഹര്ഴ,

എന്നഺഴര്ഴ

ക്രഺഭഺനല്ഴ

പകസുകലഺല്ഴ

ഉള്ഴടപ്പട്ടഺട്ടഺല്ലഹടമന്നം ഭറ്റ ഷവബഹഴദൂഷ്യങ്ങള്ഴ ഒന്നം ഇല്ലഹതഴയഹടണന്നം
ഉരപ്പുഴരുത്തുഴഹന്ഴ

സ്കൂള്ഴ

ഷവ഻കയഺച്ചഺട്ടുള്ളതഹണ്.

അധഺകൃതരുഭഹമഺ
ഇക്കഹര്യതഺന്

ഷര്ഴട്ടഺപഺക്കറ്റ് നഺര്ഴഫന്ധഭഹക്കും.

ഫന്ധടപ്പട്ട്
പഩഹറ഻ഷ്

നെഩെഺകള്ഴ
ക്ലഺമരന്ഴഷ്

 ടഩ്ഴടുട്ടഺകപലഹടും

ഭറ്റമുള്ള

ഡ്രറംഗഺകഅതഺക്രഭങ്ങള്ഴ

തെയുന്നതഺനഹമഺ

ഴഹസനങ്ങലഺലം ഭറ്റം ഴനഺതഹപഩഹറഺഷ് ഉള്ഴപ്പടെയുള്ളഴടയ യൂണഺപപഹഭഺലം
ഭപ്െഺ പഴശതഺലം നഺപമഹഗഺക്കുന്നതഹണ്.
 സ്കൂള്ഴ ഷഭമങ്ങലഺല്ഴ യഹഴഺടറ 8.00 ഭണഺമുതല്ഴ 10.00 ഭണഺ ഴപയയും ഉച്ചക്ക്
12.30 ഭണഺമുതല്ഴ 1.30 ഭണഺഴപയയും ഉച്ചതഺയഺഞ്ഞ് 3.00 ഭണഺമുതല്ഴ 5.00
ഭണഺഴപയയും സ്കൂള്ഴ ഩയഺഷയങ്ങലഺല്ഴ പഩഹറ഻ഷ് ഩപരഹലഺങ്ങ് വക്തഭഹക്കും.
 സ്ക്കൂള്ഴ

ഴഹസനം

ഒാഹെഺക്കുന്ന

തെയുന്നതഺനഹമഺ

ഡ്രൈഴര്ഴഭഹരുടെ

ഷര്ഴഡ്രപ്രഷ്

റസയഺ

ഉഩപമഹഗം

ഴഹസനഩയഺപവഹധന

നെതഺ

നെഩെഺകള്ഴ ഷവ഻കയഺക്കും.
 സ്കൂള്ഴ

ഴഹസനതഺടന്ഴര

പഺറ്റ്നസ്സ്

സുയക്ഷഹക്രഭ഻കയണങ്ങള്ഴ

ഉള്ഴപ്പടെയുള്ള

ഉരപ്പഹക്കുന്നതഺനുള്ള

നെഩെഺകള്ഴ

ഷവ഻കയഺച്ചുഴരുന്നതഹണ്.
 അനുഴദന഻മഭഹമതഺല്ഴ കൂടുതല്ഴ ഴഺദ്യഹര്ഴത്ഥഺകടല സ്ക്കൂള്ഴ ഴഹസനങ്ങലഺല്ഴ
കമറ്റഴഹന്ഴ അനുഴദഺക്കുന്നതല്ല.
 സ്ക്കൂള്ഴ

ഫസ്സുകളുടെ

പഡഹറുകള്ഴ

അെച്ചഺെഹവന്ന

തയതഺലള്ളഴയും,

സുയക്ഷഺതവഭഹമഺയഺക്കണം.
 ഡ്രഷഫര്ഴ സുയക്ഷ, ഷവമംപ്രതഺപയഹധ ഩയഺവഺറനം, യക്ഷഺതഹക്കള്ഴക്കുള്ള
നഺമഭപഫഹധഴല്ഴക്കയണം എന്നഺഴക്കഹമഺ പഩഹറ഻ഷ് ഉപദ്യഹഗസ്ഥരുപെയും
Child Friendly പഩഹറ഻ഷ് പേശനുകളുപെയും ഷസഹമം റഭ്യഭഹക്കുന്നതഹണ്.
 സ്ക്കൂള്ഴ

ഴഺദ്യഹര്ഴത്ഥഺകടല

ടകഹണ്ടുപഩഹുന്ന

ഒാഹപട്ടഹരഺക്ഷ

ഉള്ഴപ്പടെയുള്ള

ഴഹസനങ്ങലഺല്ഴ അനുഴദഺന഻മഭഹമതഺലം കൂടുതല്ഴ ുട്ടഺകടല ുതഺനഺരച്ച്
ടകഹണ്ടുഴരുന്ന പ്രഴണത മുന്ഴകഹറങ്ങലഺല്ഴ കണ്ടുഴന്നഺട്ടുള്ളതഹണ്. ഇത്
തെയുന്നതഺനഹമഺ
നഺമഭഴഺരുദ്ധഭഹമ

കര്ഴവന
യ഻തഺമഺല്ഴ

ഩയഺപവഹധന

പ്രഴര്ഴതഺക്കുന്ന

നെത്തുന്നതും,

ഴഹസനങ്ങള്ഴടക്കതഺടയ

നഺമഭ നെഩെഺ ഷവ഻കയഺക്കുന്നതുഭഹണ്.
 സ്ക്കുളുകളുടെയും, പകഹപലജുകളുടെയും ഷഭ഻ഩം ഩഹര്ഴക്ക് ടചയ്ത് ഷര്ഴവ്വ഻ഷ്
നെത്തുന്ന

ഒാഹപട്ടഹരഺക്ഷക്കഹരുള്ഴടപ്പടെയുള്ളഴരുടെ

യസസ്യഹപനവശണ ഴഺബഹഗം

മുഖഹന്തഺയം പവഖയഺച്ചഺട്ടുള്ളതഹണ്.

ബഹഗത്തുനഺന്നള്ള പ്രഴര്ഴതഺകടല

നഺയ഻ക്ഷഺച്ചു ഴരുന്നണ്ട്.

ഴഺഴയം
ഇഴരുടെ

 അഭഺതപഴഗതമഺലം, അശ്രദ്ധഭഹയും, റസയഺ ഉഩപമഹഗഺച്ചും സ്ക്കൂള്ഴ ഴഹസനം
ഒാഹെഺക്കുന്ന

ഡ്രൈഴര്ഴഭഹര്ഴടക്കതഺടയ

കര്ഴവന

നഺമഭനെഩെഺകള്ഴ

ഷവ഻കയഺക്കും.
 ഴഺദ്യഹര്ഴത്ഥഺകളുടെ മഹത്രയ്ക്കഹമഺ
ഫസ്സുകളും,

ഴഹനുകളും

ഫസ്സുകലഺലം,

സ്ക്കൂള്ഴ സ്ഥഹഩനങ്ങളുടെ ഉെഭസ്ഥതമഺല്ഴ

ഏര്ഴടപ്പടുതഺ

ഴഹനുകലഺലം

ഐഡറ്റഺപഺപക്കശന്ഴ

നന്പര്ഴ’

ഴരുന്നണ്ട്.

അതയം

ഩതഺക്കുന്നതഺനഹമഺ
പയഖടപ്പടുതഺമ

എല്ലഹ
‘പഩഹറ഻ഷ്

പ്രപേക

േഺക്കറുകള്ഴ

തയ്യഹരഹക്കഺ പഩഹറ഻ഷ് പേശനുകള്ഴ മുഖഹന്തഺയം നല്ഴകഺമഺട്ടുള്ളതഹണ്.
 പഩഹറ഻ഷ്

ഐഡന്ഴരഺപഺപക്കശന്ഴ

ഴഹസനങ്ങലഺല്ഴ

നന്പര്ഴ

ഴഺദ്യഹര്ഴത്ഥഺകടല

ഩതഺക്കഹത

സ്ക്കൂള്ഴ

കമറ്റഺടകഹണ്ടുപഩഹുഴഹന്ഴ

അനുഴദഺക്കുന്നതല്ല.
 സ്ക്കൂള്ഴ

സ്ഥഹഩനങ്ങളുടെ

തഹത്ഩര്യപ്രകഹയം
ഴഹനുകള്ഴ,

ഴഹസനങ്ങലഺല്ലല്ലഹടത

ഴഺദ്യഹര്ഴത്ഥഺകടല

ഡ്രററ്റ്

ടകഹണ്ടുപഩഹുന്നതഺന്

ടഴസഺക്കഺള്ഴഷ്,

ഉഩപമഹഗഺക്കുന്നണ്ട്. അതയം ഴഹസനങ്ങള്ഴ
യജഺേര്ഴ ടചപയ്യണ്ടതഹണ്.

യക്ഷഺതഹക്കളുടെ

അല്ലഹത

ഒാഹപട്ടഹരഺക്ഷകള്ഴ

ഭഺനഺഫസ്സ്,
എന്നഺഴ

പഩഹറ഻ഷ് പേശനുകലഺല്ഴ

ഴഹസനങ്ങള്ഴ

സ്ക്കൂള്ഴ ഷര്ഴവ്വ഻ഷ്

നെത്തുഴഹന്ഴ അനുഴദഺക്കുന്നതല്ല
Sd/മത഻ശ്ചന്ദ്ര ജഺ.എച്ച്. IPS,
ജഺല്ലഹ പഩഹറ഻ഷ് പഭധഹഴഺ,
തൃശൂര്ഴ ഷഺറ്റഺ

