ਏਆਰਕੇ ਿਟੰ ਡਲ ਪਾਇਮਰੀ ਅਕੈਡਮੀ
ਬੇਕਫਾਸਟ ਕਲਬ
ਏਆਰਕੇ ਿਟੰ ਡਲ ਪਾਇਮਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਇੱ ਕ ਮੁਫਤ ਬੇਕਫਾਸਟ ਕਲਬ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ 8.40 ਵਜੇ ਤਕ ਹਰ ਿਦਨ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ਿਵੱ ਚ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕਲਬ ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਤ
ਂ ਸ ਿਵਖੇ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ! ਤ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਫਾਸਟ
8.10 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਮਰ ਆਰਡੀ ਪੁਉਿਪਲ ਐਟ
ਕਲਬ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਨਹ! ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ ਪਿਹਲ' ਸਕੂਲ ਨਹ( ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ*ਿਕ ਇਸ
ਸਮ! ਤ ਪਿਹਲ' ਉਨ+' ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦੱ ਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹ( ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸਾਲ 2-6 ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਤ'
ਫੇਰ ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਉਹ ਉਨ+' ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਖਾ ਲ3 ਦੇ ਹਨ ਤ' ਉਨ+' ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱ ਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਭੇਜ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮ3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅਵਸਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹ' ਿਕ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਿਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਭੋਜਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨ6 ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਬੱ ਚੇ ਜਮਾਤ ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਚੇਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਖਾ*ਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸ( ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਬੇਕਫਾਸਟ ਕਲਬ ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਤ' ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ' ਿਦੱ ਤੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਭਰੋ ਇਹ
ਦਰਸ਼ਾ*ਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਿਦਨ ਹਨ ਜਦ ਤੁਸ( ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ।
ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ-ਪਾੱਤਰ,

ਸ਼ੀਮਤੀ ਆਰ. ਗੱ ਰੈਟ
ਮੁੱ ਖ ਿਸੱ ਿਖਅਕ
----------------------------------------------------------------------------------------------ਜਵਾਬ ਪਰਚੀ
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨ':____________________________________ ਜਮਾਤ: _________
ਮ3 ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ ਹ' ਿਕ ਮੇਰਾ ਬੱ ਚਾ ਹਫਤਾਵਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕਲਬ ਿਵੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਮੇਰਾ
ਬੱ ਚਾ ਸਾਲ 2-6 ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਤ' ਉਨ+' ਦੁਆਰਾ ਉਨ+' ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਾਦੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਉਨ+' ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱ ਚ ਖੇਡਣ ਲਈ
ਭੇਜ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮ3 ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵ'ਗਾ/ਗੀ ਿਕ ਮੇਰਾ ਬੱ ਚਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤ ਪਿਹਲ' ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਨਹ( ਆਵੇਗਾ ਿਕ*ਿਕ ਉਨ+' ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ
ਲਈ :ਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ( ਹੋਵੇਗਾ।
ਮ3 ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ ਹ' ਿਕ ਮੇਰਾ ਬੱ ਚਾ ਹੇਠ' ਿਦੱ ਤੇ ਿਦਨ' ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ):
ਹਰ ਰੋਜ਼

ਸੋਮਵਾਰ

ਮੰ ਗਲਵਾਰ

ਬੁੱ ਧਵਾਰ

ਵੀਰਵਾਰ

ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ

ਮੇਰਾ ਬੱ ਚਾ ਇਸ ਤ ਪੀੜਤ ਹੈ: __________________________________ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ)
ਮਾਪੇ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦਾ ਨ': _____________________________________________
ਹਸਤਾਖਰ: _______________________________ ਿਮਤੀ: __________________

