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                                                                                                                        Date: 06-12-2022 

 Dear Parents,   
               Keeping in mind the fog and inclement weather, the school timings will be 
from 10:00 a.m. to 3:00 p.m. from Wednesday 7th December, 2022 till further Notice.  
 

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਿਾ ਤਿਿਾ ਜੀ, 

    ਤਿਆਨ ਤ ਿੱਚ ਰਿੱਤਿਆ ਜਾ  ੇਤਕ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਿੇ ਿ ੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਿਿੱਕ 7 ਦਸੁੰਬਰ 2022 ਤਦਨ ਬ ਿੱਿ ਾਰ ਿੋਂ ਸ ੇਰੇ 10:00  ਜ ੇਿੋਂ ਦ ਿਤਿਰ 3:00  ਜ ੇਿਿੱਕ ਦਾ ਿੋ ਗੇਾ I 
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