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                                                                                                                      Ruj. Kami :  SJKCK3-600-2/1/2 ( 2  ) 
                                                                                                                      Tarikh        : 18/03/2022 

  致:甲洞三校的家长/监护人 
     Kepada: Ibu bapa/ Penjaga  

 

   2022/2023 新学年上学与放学时间事宜 WAKTU MULA DAN TAMAT SEKOLAH 2022/2023  

 

 根据教育部指令，学校将于21.03.2022（星期一）开学。以下为正式上课与放学时间表： 

 KPM telah mengumumkan bahawa sekolah akan dibuka pada 21.03.2022 (Isnin).Waktu mula dan 

tamat sekolah adalah seperti ketetapan berikut: 
 

星期 HARI 年级 TAHUN 上课时间 WAKTU MULA 放学时间 WAKTU TAMAT 

星期一     ISNIN 一至六年级 TAHUN 1-6 7.20 a.m 1.00 p.m 

星期二至四 SELASA-KHAMIS 一至六年级 TAHUN 1-6 7.30 a.m 1.00 p.m 

星期五     JUMAAT 一至三年级 TAHUN 1-3  

7.30 a.m 

11.30 a.m 

四至六年级 TAHUN  4-6 1. 00 p.m 

 
1.  家长必须确保孩子当天身体健康，方可到校上课。缺席学生家长，必须知会班主任并呈上请假信告知

原因。 

Sila memastikan anak anda dalam keadaan yang sihat sebelum datang ke sekolah. Sila maklum 

kepada guru darjah sebab ketidakhadiran berserta surat tunjuk sebab. 

 

2. 请家长严谨遵循防疫标准作业程序（ SOP ）,高度配合校方的安排和措施，以避免校门口在上学和放

学后出现拥挤现象，减低人流集聚，确保众多师生在校的安全，给孩子一个健康安全的学习环境。 

Sila mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak sekolah dan mengelakkan kesesakan demi 

keselamatan semua pihak. 

 

3. 温馨提醒 （ 分阶段放学时间 ）： 

Peringatan Mesra ( Waktu bersurai secara berperingkat ): 

              3.1 请家长在 7.20 a.m 预备钟响之前把孩子准时送到学校。 

          Sila hantar anak anda ke sekolah sebelum pukul 7.20 pagi untuk mengelakkan kelewatan.     

           

      3.2 选择“得来速”车子经过指定的地点，让孩子以最快速度自行下车。 

          Cara Pandu LaluSila pastikan anak anda turun dari kereta dengan pantas. 

         

     3.3选择带孩子到校门口目送孩子进入校园，请家长马上离开。 

 Berjalan kakiSegera beredar  selepas mengawasi anak anda masuk ke dalam kawasan  

sekolah. 

 

     3.4 让孩子学习自立（自己走入校园）和自理 （提早准备）能力。 

          Memupuk sikap anak anda yang sentiasa bersedia dan berdikari. 

 

 

 



     3.5 校方在警方指示下将于中午 12.15 至 1.15 关闭校门 1A 至 1B前通道，只供步行家长等候。 

Laluan kenderaan di pintu 1A dan 1B akan ditutup dari pukul 12.15 tengahari hingga pukul 

1.15   petang di bawah arahan polis. Laluan tersebut hanya diperuntukan ibu bapa yang 

berjalan kaki semasa menjemput anak. 

 

    3.6 请自备 A4 Size纸张，写上孩子名字和班级，方便监护老师给予协助。 

 Ibu bapa digalakkan menulis nama anak anda dan kelas di atas kertas A4 untuk  memudahkan 

guru memberi bantuan. 

  

          3.7 为了避免交通堵塞与人潮拥挤，家长必须在固定位置，遵循 SOP 接孩子。校方安排学生分阶段放学 

         的时间如下： 

Untuk mengelakkan kesesakan, murid akan bersurai secara berperingkat. Sila berbaris 

mengikut SOP di tempat tertentu semasa menjemput anak anda. Sila jemput anak anda 

mengikut ketetapan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                    

 

 

敬请垂注,谢谢。 Harap maklum,  terima kasih. 

 
 “ WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030 “ 
  “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “ 

 
 Saya yang menjalankan amanah, 

 
 
 

 --- --------------------------------------- 

吴彩萍 启 

甲洞华小三校校长 

GOH CHAI PENG 

GURU BESAR SJKC KEPONG 3 

上课天/ Hari 班级/ Kelas 接孩子时间/ Masa Jemput Anak 

星期一至星期四 

ISNIN HINGGA KHAMIS 

1 至 3 年级 

Tahun 1 hingga Tahun 3 

12.35 p.m — 12.45 p.m 

4 至 6 年级 

Tahun 4 hingga Tahun 6 

 1.00 p.m — 1.10 p.m 

1 至 6 年级 （ 得来速 ） 

Tahun 1 hingga Tahun 6 ( Pandu Lalu ) 

 1.15 p.m — 1.30 p.m 

星期五 

JUMAAT 

1 至 3 年级  

Tahun 1 hingga Tahun 3 

11.30 a.m — 11.40 a.m 

4 至 6 年级 

Tahun 4 hingga Tahun 6  

1.00 p.m — 1.10 p.m 

4 至 6 年级 （ 得来速 ） 

Tahun 4 hingga Tahun 6 ( Pandu Lalu ) 

 1.15 p.m — 1.30 p.m 


