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Para ibubapa / penjaga yang dihormati, 
 
MAKLUMAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI RUMAH (PdPR) SEMASA PKP 
 
Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengumumkan bahawa pembukaan sekolah ialah pada 20 Januari 2021. Tetapi 
bagi sekolah di negeri-negeri di bawah Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), termasuk sekolah rendah di negeri Sabah 
akan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPR). Dengan itu, pihak sekolah tetap berkomited dengan 
arahan KPM, JPN, PPD dan terus melaksanakan PdPR secara dalam talian melalui DELIMa Google Classroom sepanjang 
tempoh PKP ini. 
 
02. Pihak sekolah akan menyediakan Jadual Waktu Khas bagi setiap tahun yang akan digunakan bermula dari 20 
Januari sehingga tempoh PKP tamat. Pelaksanaan PdPR ini BUKAN 24 jam sehari, BUKAN 7 hari seminggu. PdPR ini 
akan dilaksanakan dari hari Isnin hingga Jumaat kecuali cuti kelepasan am. Para GMP akan memberi pesanan tugasan 
atau perkongsian bermula dari jam 8 pagi sehingga jam 1 petang melalui DELIMa Google Classroom. Sekiranya ada 
sebarang pertanyaan berkaitan tugasan, diminta para murid dan ibubapa/penjaga bertanya sebelum jam 9.00 malam.   
 
03. Pihak sekolah tetap akan memegang prinsip sekolah kita iaitu melakukan yg terbaik demi anak murid kita. 
Pelaksanaan PdPR ini amat bergantung kepada kerjasama daripada para guru,murid dan ibu bapa. Diharapkan para ibu 
bapa pastikan anak-anak tidak membuang masa dengan benda yang tidak berfaedah, membimbing mereka 
mengulangkaji dan membuat tugasan yang diberikan oleh guru-guru melalui DELIMa Google Classroom untuk 
memastikan anak murid tidak ketinggalan dan dapat mengikuti pembelajaran secara berterusan dalam keadaan yang 
selamat. 
 
04. Akhir sekali, saya sebagai Guru Besar ingin mewakili semua warga SK (C) Anglo Chinese Kota Kinabalu 
merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada para ibu bapa/penjaga yang mulia. Pada sepanjang 
masa PKP dilaksanakan, para ibu bapa/penjaga bukan sahaja memberi tumpuan dalam menjaga keperluan kehidupan 
harian, keadaan mental dan emosi sekeluarga, tetapi juga rela mengorbankan masa dan bekerjasama dengan pihak 
sekolah dalam pelaksanaan PdPR, membimbing dan menemani anak-anak menyiapkan tugasan dan belajar bersama-
sama. Kalian adalah terbaik! Terima kasih! Pihak pentadbir amat berharap para guru dan murid adalah berada dalam 
keadaan yang sihat sejahtera dan dapat meneruskan perjuangan bersama pada masa kembali ke sekolah. 
 
Sekian. 
 
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 
“KITA JAGA KITA” 
“SEMOGA KOTA KINABALU SELAMAT” 
 
 

Saya yang menjalankan amanah, 

 
MOK SUN FU 
Guru Besar  
SK (C) Anglo Chinese, 
Kota Kinabalu. 


