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HOLIDAY ASSIGNMENT FOR PARENTS 

Dear Parents, 

 Warm greetings…!!! 

For the past 1 month, the RES family enjoyed taking care of your precious Children. You might have noticed 

that they all love to come to school. For the next one month, you, their natural guardian will spend the 

vacation with them. So this time, during this ‘break’ period, let us ‘break’ from our routine ‘home-work’, and 

let us work towards building a better bond with them, for only then we are actually ‘working’ towards a 

‘better HOME’. 

 

From The Chairman & Principal Desk… 
 

Here with, we are sharing some Tips to make this period a fruitful and happy period for them and eventually 

for you too:- 

 Have at least two meals together with your children. 

 Teach them the importance and hard work of the farmers and ask them not to waste their food. 

 Let them wash their own plates after every meal. Children learn dignity of Labour from such 

activities. 

 Allow them to help you in cooking. Let them make their own vegetable and/or Fruit salad. 

 Learn 5 new words in English with them and list them in a note book. 

 Visit 3 neighbours. Know more about them and build a rapport (bond) with them. 

 Visit grandparents and let your children bond with them. Their love and emotional support is very 

important for your child. Click snaps/selfies with them. 

 Take children to your work spot/place and let your child understand that you work very hard to 

support the family. 

 Do not miss the local festival and local market. 

 Gently encourage your child to raise a kitchen garden by planting seeds. Knowledge about plants and 

trees are an integral part of your child’s growing up. 

 Share stories about your childhood and your family history.  

 Allow your child to play outdoors, get hurt and get dirty. It's okay for them to fall down and 

experience pain once in a while. Comfortable life within the sofa cushions will make your child lazy. 

 Allow them to adopt a pet dog or a cat or any animal, bird or fish. 

 Teach them a few folk songs. 

 Get some story books with colourful pictures for your kids. 

 Keep your children away from TV, Mobile phones, computers and other electronic gadgets; they have 

their whole life for that. 

 Avoid giving chocolates, jellies, cream cakes, chips, aerated drinks and too many bakery products like 

puffs and fried items like samosas. 

Just look into the eyes of your little one and thank God for giving you one - Wonderful gift. In a few years 

from now, they will be soaring into greater heights. 
 

As parents, it is important to invest your time with them now.  
 

Just for your personal record and for the school to know about what you have done with your child, we 

request you to note down the details like the date of the activity, details of the activity done, family 

members involved, time spent on the activity, child’s reactions or experience, your personal reflection or 

takeaways and likewise, in a book.  
 

With good wishes for a marvelous vacation, 
 

Ms. Shivani Acharya,  

Principal, 

Radhika EduCare School 
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લારીઓ ભાટે લેકેળન ગશૃકામય 
સજુ્ઞ લારીગણ, 

 નમસ્કાર..! 
RES રયલાય છેલ્રા એક ભાવથી આનાાં ફાકની કાજી રેલાનો આનાંદ ભાણી યહ્યા છે. તભે કદાચ નોંધયુાં શળે કે તેઓ ફધા ને 
ળાાભાાં આલલાની ભજા ડે છે. આગાભી એક ભરશના ભાટે , તભે, તેભના લારી તેભની વાથે યજાઓ ગા ળો. તેથી આ લખતે 
લેકેળન દયમભમાન ચારો મનમમભત ગશૃકામયભાાંથી મકુ્તત ભેલી અને તેભની વાથે લધ ુવારુાં ફોન્ડિંગ કયીએ ભાત્ર ત્માયે જ આણે 
ખયેખય 'લધ ુવાયા ગશૃ' તયપ કાભ કયી ળકીશુાં.    
 

ચેરમેન એવ ંપ્રિન્સિપાલ તરફથી...  
 

અતે્ર, અભે આ વભમગાાને તેભના ભાટે એક પદામી અને સખુભમ ફનાલલા ભાટે તેભજ તભાયા ભાટે ણ કેટરાક સચૂનો ળેય 
કયી યહ્યાાં છીએ 

 રદલવભાાં ઓછા ભાાં ઓછાં ફે લખત આનાાં ફાક વાથે જભવુાં. 
 તેઓને ખેડૂતની વખત ભશનેત મલે ભારશતી આજો અને અનાજ નો ફગાડ ના કયામ તે વભજાલજો.  

 ોતાની થાી ોતે જ વાપ કયે તેલો આગ્રશ યાખજો . આ પ્રકાયની પ્રવમૃિઓથી ફાકો શ્રભનુાં ભશત્ત્લ વભજે. 
 તેભને યવોઈ કાભભાાં ભદદરૂ થલા દેજો અને ોતાના ભાટે વાદુાં ળાકબાજીનુાં અને/ પનુાં કાચુાં વરાડ ફનાલલા દેજો.  
 તેભને દયયોજ અંગે્રજી ના નલા 5 ળબ્દો ળીખલજો અને તેની નોંધ કયાલજો.  
 તેને 3 ાડોળીને ઘયે યભલા જલા દેજો અને તેની વાથે વાયા વાંફ ાંધો મલકવાલલા દેજો.  

 જો દાદા  દાદી દૂય યશતેા શોમ તો તેભની વાથે વભમ મલતાલલા દેજો . તેભનો પે્રભ અને બાલનાળીર સ્લબાલ  આનાાં 
ફાક ભાટે અમત ભશત્લનો છે. તેભની જોડે પોટો/વેલ્પી રેજો. 

 ફાકને તભાયા વ્મલવામની જગ્મા એ રઈ જજો અને તેની ખાતયી કયાલજો કે કુટુાંફ ભાટે તભો કેટરો રયશ્રભ કયો છો.  
 તેઓ ને સ્થામનક તશલેાયો ભોજથી ઉજલલા દેજો અને તેઓને  તેનુાં ભશત્લ ણ વભજાલજો.  
 ધીભે ધીભે તભાયા ફાકને ફીજ લાલેતય કયીને યવોડાના ફગીચાભાાં લધાયો કયલા પ્રોત્વારશત કયો.  છોડ અને વકૃ્ષો 

મલળેના જ્ઞાન તભાયા ફાકના લધતા જતા બાગનો એક અભબન્ન બાગ છે.  
 તભાયા ફાણનાાં રકસ્વાઓ અને કુટુાંફના થોડા ઇમતશાવ અને વાયા ગણુો મલળે અલશ્મ લાત કયજો. 
 તભાયા ફાકને  ધૂભાાં યભલા દેજો , ડલા દેજો અને કડા ગાંદા(ભેરાાં) થલા દેજો. ક્યાયેક ડલાનો અનબુલ કયલો 

ણ જરૂયી છે. ઘયની અંદય વોપાભાાં આયાભદામક જીલન તભાયા ફાકને આસ ુફનાલળે.  
 તેભને એક કૂતયો અથલા ભફરાડી અથલા કોઇ પ્રાણી , ક્ષી અથલા ભાછરી ાલાની ભાંજૂયી આજો. 
 તેભને રોકગીત ળીખલજો. 
 તભાયા ફાકને યાંગીન ભચત્રોલાા લાતાયનાાં સુ્તકો અાલજો. 
 તભાયા ફાકોને ટીલી , ભોફાઇર પોન , કમ્પ્યટુવય અને અ્મ ઇરેતરોમનક ગેજેટ્વથી દૂય યાખો ; આ ફધા ાવે વભગ્ર 

જીલન છે . 
 ચોકરેટ, જેરી, ક્રીભ કેક , ચી્વ, લાયયુતુત મભમશ્રત ીણાાં અને લધ ુડતી ફે કયીની ફનાલટો જેલા કે પ અને તેરી 

લસ્તઓુ જેલી કે વભોવા ઇત્મારદ લસ્તઓુ આલાનુાં ટાજો.  
 

આનાાં નાના ભરૂકાાંની આંખો વભક્ષ જુઓ અને આ અદ્દભતુ ઉશાય ફદર કુદયતનાાં કૃતજ્ઞી(આબાય) ફનો.  

શલેથી થોડા લોભાાં, તેઓ લધ ુઊંચાઈએ ઊડતા શળે અને નલા વપતાના મળખયો ય શોંચળે.  
 

 ભાતામતા તયીકે, શલે તેભની વાથે તભાયે વભમ મલતાલલો એ અગત્મનુાં છે. 
 

ભાત્ર તભાયા વ્મક્તતગત યેકોડય ભાટે અને ળાાને જાણલા ભાટે કે તભે તભાયા ફાક વાથે શુાં કયુય , અભે તભને પ્રવમૃિની તાયીખ , 

કયેર પ્રવમૃિની મલગતો , વાભેર થમેર  કુટુાંફના વભ્મો , પ્રવમૃિ ભાટે મલતાલેર વભમ, ફાકની પ્રમતરક્રમાઓ અથલા અનબુલ 
ઇત્મારદ મલગતોની નોંધ નોટબકૂભાાં કયલા ભાટે મલનાંતી કયીએ છીએ.  
 

ળાનદાય લેકેળનની શબુેચ્છા વશ...  
 

શ્રીભતી મળલાની આચામય - મપ્રક્્વાર  

યામધકા એડયકેુય સ્કૂર 


