No Ruj: SJKCLH 700-2/1/3( )
Tarikh: 8 Ogos 2022
致：力行华小家长/监护人
Kepada Ibu Bapa/ Penjaga Murid,
上学与放学校门使用路线更动通知
NOTIS PEMBERITAHUAN PERUBAHAN PENGGUNAAN PINTU MASUK/KELUAR SEKOLAH
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
本校接获梳邦市议会通知，将在校外马路（Jalan SS19/7）进行排水系统提升工程，工程将会分成两个
阶段进行，为期两个月。工程将会从 12-8-2022 开始。由于工程会分阶段封路，上课与放学路线将会稍
作更改，详情如下：
Pihak sekolah telah menerima pemberitahuan tentang kerja naik taraf sistem saliran di luar kawasan sekolah
（Jalan SS19/7）. Projek ini akan dijalankan sepanjang 2 bulan berdasarkan 2 fasa, bermula dari 12 Ogos 2022.
Sementara projek ini dijalankan, lokasi laluan masuk dan bersurai ada perubahan, ketetapan adalah seperti
berikut:
关闭路段
JALAN TUTUP

上学路线
LALUAN MURID
HADIR KE
SEKOLAH

放学路线
LALUAN
SEKOLAH
BERSURAI

备注
CATATAN

第一阶段
SATU

SS19/7
DEPAN PINTU A&B

C 门&D 门
PINTU C & D

C 门&D 门
PINTU C & D

A 门 & B 门将关闭
PINTU A & B
DITUTUP.

第二阶段
DUA

SS19/7
DEPAN PINTU C

A 门& D 门
PINTU A & D

B 门& D 门
PINTU C & D

C 门将关闭
PINTU C DITUTUP.

工程阶段
FASA
PROJEK

2. 基于考量第一阶段工程进行时将会影响放学的流畅性，因此低年级的放学时间将做出更动，而高年
级的放学时间将维持不变。详情如下：
Atas pertimbangan kelancaran penyuraian sekolah pada fasa pertama projek naik taraf tersebut, murid tahap 1
akan bersurai secara berperingkat, manakala waktu penyuraian murid tahap 2 adalah kekal.
星期 HARI

一年级
TAHUN 1

二年级
TAHUN 2

三年级
TAHUN 3

四、五&六年级
TAHUN 4, 5, 6

星期一&二
Isnin & Selasa

12.40p.m.

12.45p.m.

12.50p.m.

1.00p.m.

星期三、四、五
Rabu, Khamis,
Jumaat

12.30p.m

12.30p.m

12.30pm

星期三
Rabu
星期四 &五
Khamis & Jumaat

3.30p.m.
1.00p.m.

3. 放学时段，原本在篮球场等候的同学将会在食堂等候并从 C 门离开校园。这段时间家长不允许进入
校园等候孩子，请家长用 A4 尺寸的纸张写上孩子的名字和班级（字体要大及清楚）展示给监护老师看，
方便老师播报。
Pada waktu penyuraian, murid-murid yang sebelum ini menunggu di gelanggang bola keranjang dan bersurai di
Pintu B akan menunggu di kantin dan bersurai di Pintu C. Ibu bapa/ penjaga tidak dibenarkan masuk ke
kawasan sekolah untuk menunggu. Ibu bapa/ penjaga dinasihati untuk menyediakan kad bersaiz A4 yang ditulis
dengan NAMA MURID dan KELAS dengan tulisan yang kemas dan jelas agar guru bertugas dapat
memanggil nama murid untuk bersurai.
4. 安亲班的学生将会安置在篮球场等候负责人接送。
Murid-murid bawah jagaan pusat penjagaan akan berkumpul dan berbaris di gelanggang bola keranjang untuk
menunggu guru dari pusat masing-masing.
5. 所有校车司机只能在 D 门接送学生回家。
Pemandu bas dan van HANYA dibenarkan menjemput murid balik di Pintu D.
6. C 门处将设置一个橱柜方便家长送餐，放下餐盒后请立即离开 C 门以免影响学生进出。
Rak bekas makanan akan disediakan di Pintu C untuk ibu bapa/ penjaga yang menghantar makanan pada tengah
hari. Ibu bapa/ penjaga wajib keluar dari kawasan sekolah sebaik sahaja meletak bekas makanan.
7. 家长如在上课时间要进入校园处理入学事务或接孩子回家，请在 D 门登记后才进入校园。
Ibu bapa yang hendak masuk ke sekolah pada waktu persekolahan untuk urusan pendaftaran atau membawa
balik anak,sila daftar di pintu D.
8. 请家长给予配合，根据交通组的指示接送孩子使交通顺畅。
Ibu bapa diminta memberi kerjasama kepada jawatan kuasa lalu lintas sekolah untuk melancarkan proses
lalulintas di luar sekolah.
谨此通知。敬请关注。
Sekian. Harap maklum.

“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

首邦市力行国民型华文学校
行政组 敬启
BARISAN PENTADBIR SJK(C) LICK HUNG

