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14-07-2020 

致：全体家长 

  1）根据教育部指示，学生禁止在食堂进食，全部学生都在各自的班级用餐。家长可以

选择为孩子准备食物，或者向食堂预订。由于食堂不会提供餐具， 敬请家长为孩子准备

好餐具（汤匙、叉等）。 请订餐的学生把要订的食物和准确的现金数额写在各班的订购

单上，食堂员工将向各班主任收取订购单并准备食物。下课前，食物将送到各班。为了方

便，校方鼓励家长为孩子订购一星期的食物。 

2）如果家长想让孩子携带食物到校，请注意下面事项： 

（a）家长不能从篱笆传递食物 予孩子。校方鼓励家长在上课前就为孩子准备好食物。 

（b）校方鼓励学生使用 饭盒，减少使用一次性塑料袋，响应环保运动。 

（c）由于学生只能在课室用餐，避免携带汤汁类 的食物，以免打翻弄脏课室。 

（d）学生用餐后需自行清理桌子以保持清洁。 

 

3）学校只开候车亭及 U 转（候车亭旁）的门给学生进出，其他小门 （食堂附近）都不

开。家长严禁进入校园，只可在候车亭及 U 转门口接送孩子。家长受促准时接送孩子，

学生不允许迟回家因为长时间留在学校将造成学生无法遵守社交距离。 

4）为了减轻书包的重量，学生不需带课本到校，只需带作业，练习簿和文具。 

5）家长到校接送孩子，请在车辆的前方用 A4纸写上孩子的国语名字和班级，以方便家长

及校方在放学时让学生更快疏散。 

 

敬请家长/监护人留意并给予校方合作。谢谢。 

 

王贵芳校长 启 
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Kepada ibu bapa yang dikasihi, 

1) Mengikut SOP Kementerian  Pendidikan, murid-murid tidak dibenarkan makan di kantin. 

Mereka hanya boleh menikmati makanan di bilik darjah. Ibu bapa boleh memilih sama ada 

menyediakan bekalan makanan untuk anak, atau menempah makanan dari kantin. Murid-murid 

dikehendaki menyediakan alatan makanan sendiri (sudu, garpu) kerana pihak kantin tidak akan 

membekalkannya. Untuk kemudahan, pihak sekolah menggalakkan ibu bapa menempah 

makanan secara mingguan. 

Murid yang ingin menempah makanan di kantin perlulah mengisi nama di borang tempahan 

yang tersedia di setiap kelas, murid perlu memberikan wang yang secukupnya kepada guru 

kelas. Pekerja kantin akan mengutip borang tersebut dan menyediakan makanan. Sebelum 

waktu rehat, makanan yang ditempah akan dihantar ke setiap kelas. 

2) Sekiranya ibu bapa ingin menyediakan bekalan makanan untuk anak, sila patuhi peraturan-

peraturan berikut. 

(a) Ibu bapa tidak dibenarkan menghantar makanan kepada murid di pagar sekolah. Pihak 

sekolah menggalakkan murid membawa makanan semasa datang ke sekolah. 

(b) Pihak sekolah menggalakkan murid membawa bekas makanan sendiri supaya dapat 

mengamalkan sikap cintai alam sekitar. 

(c) Oleh sebab murid hanya dibenarkan makan di kelas, murid tidak digalakkan membawa 

makanan yang berkuah untuk menjaga kebersihan kelas. 

(d) Murid-murid haruslah membersihkan meja masing-masing selepas menikmati makanan. 

3) Sekolah hanya membuka pintu di tempat menunggu dan tempat pusing U (sebelah tempat 

menunggu) untuk murid masuk. Ibu bapa tidakdibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Ibu bapa 

hanya boleh menunggu, menghantar dan membawa murid pulang di pintu menunggu murid dan 

pintu pusingan U sahaja. Ibu bapa diminta menghantar dan membawa pulang murid mengikut 

waktu persekolahan, murid-murid tidak digalakkan pulang lewat kerana tidak dapat 

mengamalkan penjarakan sosial sekiranya terlalu lama berada di sekolah. 

4) Untuk mengurangkan berat beg, murid-murid tidak perlu membawa buku teks ke sekolah, 

mereka hanya perlu membawa buku aktiviti, buku latihan dan alat tulis. 

5) Ibu bapa yang membawa pulang anak mereka haruslah menggunakan kertas A4 untuk 

menulis nama dan kelas anak dan meletakkan kertas tersebut di depan kereta untuk 

memudahkan ibu bapa dan mengurangkan kesesakan. 
 

Kerjasama dan sokongan ibu bapa/penjaga amat dihargai. Sekian, terima kasih. 
 

Saya yang menjalankan amanah,  

ONG KOOI HUONG 
Guru besar 


