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Ruj:     SKAC/SIB/09-20   日期 : 06.07.2020 

敬致：全体家长/监护人: 

通告 PENGUMUMAN 

1. 教育部于 7 月 1 日(星期三) 宣布 5 年级和 6 年级的学生将于 7 月 15 日(星期三)复课，至于 1 年级

至 4 年级的学生也将在 7 月 22 日(星期三)复课。

2. 早读时间是早上 6:45 a.m. – 7:10 a.m.，请家长/ 监护人尽量于早上 7 时以前送孩子到校。若家

长暂时未允许孩子到校上课请呈交请假信给级任并说明请假的理由。请家长确保孩子的健康状况良

好才送孩子来校上课。家长必须为孩子准备口罩和小瓶装的免洗液以供自用，另外也准备湿纸巾让

孩子擦拭各自的用品、桌子和椅子。

3. 校方将在校门为孩子测量体温以确保孩子是在健康良好的状况下学习。若发现孩子的体温超过

37.5 度，家长必须 带孩子回家或去医院看诊。

4. 为了防止孩子们面对新冠肺炎感染的风险，家长在早上、下课和放学都一律禁止进入学校范围内。

校方也鼓励孩子们携带食物来学校。 

5. 请家长准时到校接孩子放学回家。这是为了避免孩子们在放学后因太拥挤而有太多的身体碰触，甚

至孩子之间没有保持社交距离。

6. 在新常态下复课，每逢星期三下午的课外活动和 4、5 和 6 年级的下午进修班将暂时取消。

7. 各级最新的上下课时间如下，请家长留意： 

班级 上课日期 上学时段 

5 和 6 年级  15/7/2020 (星期三) 起复课 7:10 a.m. – 12:40 p.m. (星期一至星期五) 

4 年级 22/7/2020  (星期三) 起复课 7:10 a.m. – 12:40 p.m. (星期一至星期五) 

1 至 3 年级 22/7/2020  (星期三) 起复课 7:10 a.m. – 12:10 p.m. (星期一至星期

四) 7:10 a.m. – 12:40 p.m. (星期五) 

班级 下课时段 
* 所有学生都留在课室

享用食物 

1 至 2 年级 下课时间 :  9:10 a.m. -9:40 a.m. 

3 和 4 年级 下课时间 :  9:40 a.m. -10:10 a.m. 

5 和 6 年级 下课时间:  10:10 a.m. -10:40 a.m. 

   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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1. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengumumkan pembukaan sekolah bagi murid Tahun

5 dan 6 pada 15/7/2020(Rabu) dan murid Tahun 1 hingga Tahun 4  pada 22/7/2020 (Rabu).

2. Bacaan pagi dijalankan pada pukul 6:45 a.m.–7:10 a.m. Ibu bapa digalakkan menghantar anak tuan /

puan ke sekolah sebelum pukul 7:00 pagi. Jika ibu bapa  tidak mengizinkan anak ke sekolah, sila hantar

surat makluman dengan menyatakan sebabnya kepada guru kelas. Ibu bapa / penjaga perlu memastikan

kesihatan anak dalam keadaan baik sebelum menghantar anak ke sekolah. Ibu bapa hendaklah

menyediakan pelitup muka dan pensanitasi tangan (saiz kecil) untuk kegunaan anak masing-masing.

Selain itu, Ibu bapa boleh menyediakan tisu basah untuk anak membersihkan peralatan, meja dan kerusi

sendiri.

3. Pihak sekolah akan mengambil suhu badan murid di pintu utama sekolah bagi memastikan anak

berada dalam keadaan sihat untuk belajar. Jika suhu badan anak mencecah 37.5 ºc , ibu bapa

perlu membawa pulang anak untuk mendapat rawatan segera di klinik atau hospital berhampiran.

4. Dalam usaha untuk mengurangkan risiko anak-anak daripada dijangkiti wabak Covid-19, ibu bapa

dilarang masuk ke dalam kawasan sekolah pada waktu pagi,waktu rehat dan waktu pulang. Murid-murid

digalakkan membawa bekalan makanan sendiri.

5. Ibu bapa diminta mengambil  anak tepat masa pada waktu pulang sekolah untuk mengelakkan anak- 

      anak daripada berkumpul beramai-ramai dan bersentuhan antara satu sama lain sehingga tidak ada 

 penjarakan sosial. 

6. Dalam keadaan epidemik ini, aktiviti Ko-kurikulum dan kelas bimbingan bagi murid tahun 4,5 dan 6

dihentikan buat sementara waktu.

7. Jadual waktu persekolahan terkini adalah seperti berikut：

Tahun Tarikh Persekolahan   Waktu Persekolahan 

Tahun 5 & 6 Mulai  15/7/2020 (Rabu) 7:10 a.m. – 12:40 p.m. (Isnin –Jumaat) 

Tahun 4 Mulai  22/7/2020 (Rabu) 7:10 a.m. – 12:40 p.m. (Isnin –Jumaat) 

Tahun1, 2 dan 3 Mulai  22/7/2020 (Rabu) 7:10 a.m. – 12:10 p.m. (Isnin –Khamis) 

7:10 a.m. – 12:40 p.m. (Jumaat) 

Tahun Waktu Rehat 
* Semua  murid  menikmati

makanan di dalam bilik darjah 

masing-masing. 

Tahun 1 & 2 Masa rehat : 9:10 a.m. -9:40 a.m. 

Tahun 3 & 4 Masa rehat : 9:40 a.m. -10:10 a.m. 

Tahun 5 & 6 Masa rehat : 10:10 a.m. -10:40 a.m. 

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

     Saya yang menjalankan amanah, 

     ONG KOOI HUONG 
     GURU BESAR 


