
No. KITE/2022/1515-6 (3)                   തീയതി : 19.02.2022

സര്ക്കുലര്

വി ഷയം:- കൈ�റ്റ് - ഫസ്റ്റ്ബെ�ല് 2.0 ഡിജിറ്റല് ക്ലാസു�ള് -  സ്കൂളു�ളില് നേ�രിട്ടുളള പഠ�ം
ആരംഭിക്കുനേ&ാള്  കൈ�റ്റ്  വിനേ(ഴ്സ്  വഴിയുളള  ക്ലാസു�ളും  ഫസ്റ്റ്ബെ�ല്
നേപാര്ട്ടലിബെല സൗ�ര്യങ്ങളും ആവശ്യമുളള കുട്ടി�ള്ക്ക്  ലഭ്യമാക്കാൻ സ്കൂളിബെല
ഐ.സി.ടി സൗ�ര്യങ്ങള് പ്രനേ9ാജ�ബെ:ടുത്തുന്നത് സം�ന്ധിച്ച്

സൂചന :- 1. സ.ഉ.(സാധാ) നം. 165/2018/പ%ാ.വി.വ. തീയതി 10.01.2018
2. സ.ഉ.(സാധാ) നം. 2177/2019/പ%ാ.വി.വ. തീയതി 06.06.2019
3. ഈ ഓഫീസിപ* 02.06.2020 പ* KITE/2020/1515-6(2), 21.06.2021 പ* KITE/

2021/1515-6 (5) നമ്പര് സര്ക്കു*റുകള്.
4. പ%ാതുവിദ്യാഭ്യാസ  ഡയറക്ടറുപ:  18.02.2022  പ*  ക്യു.ഐ.%ി.(1)/247365/

2021/ ഡി.ജി.ഇ നമ്പര് സര്ക്കു*ര്.

സംസ്ഥാനപ@ സര്ക്കാര്, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകള്ക്ക് ഹൈGപ:ക് സ്കൂള്, ഹൈGപ:ക് *ാബ്
%ദ്ധതികളുപ: ഭാഗമായി  ഐ.സി.:ി  ഉ%കരണങ്ങള് *ഭ്യമാക്കിയപ്പPാള് പ%ാതുവിദ്യാഭ്യാസ
വകുPിനുപ്പവണ്ടി ഹൈകറ്റും സ്കൂളുകളും തമ്മിൽ സൂചന  1, 2  പ്രകാരം ധാരണാ%ത്രം ഒPിട്ടിട്ടുണ്ട്.
സ്കൂളിൽ *ഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ഐ.സി.:ി ഉ%കരണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഓണ്ഹൈ*ന്, ഡിജിറ്റൽ
ക്ലാസുകള്ക്ക് പ്രപ്പയാജനപPടുത്തുന്നതിന്  സൂചന  3  പ്രകാരം നിര്പ്പദശിച്ചിരുന്നു.  എല്ലാ സ്കൂള്
ക്ലാസുകളും  2022  പഫബ്രുവരി  21  മുതൽ  മുഴുവന്  സമയവും  പ്രവ @ിക്കുന്നതിന്  തീരുമാനി
ക്കുകയും ആയതിനുളള മാര്ഗനിര്പ്പrശങ്ങള് സൂചന 4 പ്രകാരം പുറപPടുവിക്കുകയും പചയ്തിട്ടുണ്ട്.
സ്കൂളുകളിൽ  പ്പനരിട്ടുള്ള  ക്ലാസുകള്  ആരംഭിക്കുപ്പമ്പാള്  ഹൈകറ്റ്  വിപ്പക്ടഴ്സ്  വഴിയുളള  ക്ലാസുകളും
ഫസ്റ്റ്പബൽ  പ്പ%ാര്ട്ട*ിപ*  സൗകര്യങ്ങളും  ആവശ്യമുളള  കുട്ടികള്ക്ക്  കാണുന്നതിനായി
അവസരപമാരുപ്പക്കണ്ടതുണ്ട്.  ഇത്  സംബന്ധിച്ച്  താപഴPറയുന്ന  നിര്പ്പദശങ്ങള്
പുറപPടുവിക്കുന്നു: 

1. ഹൈകറ്റ് വിപ്പക്ടഴ്സിലൂപ: ഓപ്പരാ ക്ലാസിപ്പ*യും സംപ്പപ്രഷണം പചയ്ത ക്ലാസുകള് ഫസ്റ്റ്പബൽ
പ്പ%ാര്ട്ട*ിൽ (firstbell.kite.kerala.gov.in) *ഭ്യമാണ്. പ്രസ്തുത ക്ലാസുകള് ആവശ്യപമങ്കിൽ
ഡൗണ്പ്പ*ാഡ് പചയ്ത് ഉ%പ്പയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. 

2. ഹൈകറ്റ്  വിപ്പക്ടഴ്സിലൂപ:  സംപ്പപ്രഷണം  പചയ്യുന്ന  ക്ലാസുകളുപ:  തു:ര്ച്ചയായി  10,  12
ക്ലാസുകളിപ*  റിവിഷന്  ഭാഗങ്ങള്  പ്രപ്പത്യക  ഓഡിപ്പയാ  ബുക്കുകളായും
firstbell.kite.kerala.gov.in-ൽ  ഉള്പPടു@ിയിട്ടുണ്ട്.  %@ാം  ക്ലാസിപ*  മുഴുവന്
വിഷയങ്ങളുപ:യും റിവിഷന് ക്ലാസുകള് ആപക %@് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കുട്ടികള്ക്ക്
പ്പകള്ക്കാന് കഴിയുന്ന രൂ%@ിലുള്ള ഓഡിപ്പയാ ബുക്കുകളാണ് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുളളത്.
ഓപ്പരാ വിഷയ@ിനും ശരാശരി ഒന്നര മണിക്കൂര് ഹൈദര്ഘ്യമുള്ള പ്ലസ് ടു ക്ലാസുകളുപ:
ഓഡിപ്പയാ ബുക്കുകളും  പ്പ%ാര്ട്ട*ിൽ *ഭ്യമാണ്.  എം%ി3  പ്പഫാര്മാറ്റിലുള്ള ഓഡിപ്പയാ
ബുക്കുകള്  ഒരു  പ്പറഡിപ്പയാ  പ്പപ്രാഗ്രാം  പ്പകള്ക്കുന്ന  പ്രതീതിയിൽ  എല്ലാവര്ക്കും



പ്പകള്ക്കാനും  വളപരപയളുPം  ഡൗണ്പ്പ*ാഡ്  പചയ്യാനും പ്പസാഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും
മറ്റും  മുഴുവന്  കുട്ടികള്ക്കും  %ങ്കുപവക്കാനും  കഴിയുന്ന  തര@ിലുള്ള  സൗകര്യമാണ്
ഫസ്റ്റ്പബൽ  പ്പ%ാര്ട്ട*ിലുളളത്.  ക്യു.ആര്  പ്പകാഡ്  വഴിയും  ഓഡിപ്പയാ  ബുക്കുകള്
ഡൗണ്പ്പ*ാഡ് പചയ്യാം. 

3. കാഴ്ച%രിമിതര്ക്ക്  ഉ%പ്പയാഗിക്കാനായി  സ്വതന്ത്രപ്പസാഫ് റ്റ് പവയറിലുള്ള  ‘ഓര്ക്ക’
സ്ക്രീന്  റീഡിംഗ്  പ്പസാഫ് റ്റ് പവയര്   ഹൈകറ്റ്  സ്കൂളുകളിപ്പ*യ്ക്കുള്ള  *ാ%് പ്പ:ാപ്പുകളിൽ
*ഭ്യമാക്കുകയും  മുഴുവന്  കാഴ്ച%രിമിതരായ  അധ്യാ%കര്ക്കും  പ്രപ്പത്യക  ഐ.സി.:ി
%രിശീ*നം  നൽകുകയും പചയ്തിട്ടുണ്ട്.  ഫസ്റ്റ്പബൽ ക്ലാസുകളും  ഈ വിദ്യാര്ത്ഥികള്
ഒരു %രിധിവപര പ്പകള്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പൂര്ണമായും ശബ്ദരൂ%@ിലുള്ള ഓഡിപ്പയാ
ബുക്കുകള്  കാഴ്ചു%രിമിതരായ  കുട്ടികള്ക്ക്  വളപരപ്പയപറ  പ്രപ്പയാജനപ്രദമാകും.
അതിനാൽ  ഓഡിപ്പയാ  ബുക്ക്  *ഭ്യമാക്കുന്നതിൽ  കാഴ്ച%രിമിതിയുളള  കുട്ടികളുപ:
കാര്യ@ിൽ പ്രപ്പത്യക ശ്രദ്ധപചലുപ്പ@ണ്ടതാണ്. 

4. റിവിഷന് ക്ലാസുകള് സംപ്പപ്രഷണം പചയ്യുന്നതുള്പPപ:  2022  പഫബ്രുവരി  21  മുതലുള്ള
ഡിജിറ്റൽ  ക്ലാസുകളുപ:  സമയക്രമം  അനുബന്ധമായി  പ്പചര്ക്കുന്നു.   സ്കൂള്  പ്പനാട്ടീസ്
പ്പബാര്ഡിൽ  അത്  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും  ആവശ്യമുള്ള  കുട്ടികള്ക്ക്  ക്ലാസ്
*ഭ്യമാക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രപ്പത്യക ക്രമീകരണം സ്കൂള് ത*@ിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
സമയക്രമം തു:ര്ച്ചയായി  firstbell.kite.kerala.gov.in പ്പ%ാര്ട്ട*ിൽ പുതുക്കുന്നതാണ്.

ഹൈകറ്റ്  വിപ്പക്ടഴ്സ്  വഴിയുള്ള  ക്ലാസുകളും  ഓഡിപ്പയാ  ബുക്കും  ആവശ്യമുള്ളവര്ക്ക്
ഡൗണ്പ്പ*ാഡ് പചയ്യുന്നതിന് ഹൈGപ:ക് %ദ്ധതികളുപ: ഭാഗമായി സ്കൂളുകളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള
പ്പ£ാഡ്ബാന്ഡ് ഇന്റര്പനറ്റ് ഉള്പPപ:യുളള ഐ.സി.:ി സൗകര്യങ്ങള് പ്രപ്പയാജനപPടു@ാ
വുന്നതാണ്.  ഇതിനായി  *ിറ്റിൽ  ഹൈകറ്റ്സ്  ഐ.:ി  ക്ലബ്  അംഗങ്ങള്,  ഹൈകറ്റ്  മിസ്ട്രസ്,
ഹൈകറ്റ് മാപ്പസ്റ്റഴ്സ് തു:ങ്ങിയവരുപ: പ്പസവനവും   പ്രപ്പയാജനപPടു@ാവുന്നതാണ്. 

          ബെ�.അൻവര് സാദത്ത്
             ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്  

എല്ലാ സര്ക്കാര്, എയ്ഡഡ് സ്കൂള് പ്രഥമാധ്യാ%കര്ക്കും (ജില്ലാ പ്പകാ-ഓര്ഡിപ്പനറ്റര് മുപ്പ©ന)
ഹൈകറ്റിപ* എല്ലാ ജില്ലാ പ്പകാ-ഓര്ഡിപ്പനറ്റര്/മാസ്റ്റര് പªയിനര്മാര്ക്കും

%കര്P്:
പ%ാതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്
ഡയറക്ടര്, എസ്.സി.ഇ.ആര്.:ി.
ഡയറക്ടര്, എസ്.എസ്.പക.
ഡയറക്ടര്, എസ്.ഐ.ഇ.:ി.
എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉ%ഡയറക്ടര്/ആര്.ഡി.ഡി./എ .ഡി./
ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസഓഫീസര്/ഉ%ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്മാര്ക്കും
പ%ാതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം ജില്ലാ പ്പകാ-ഓര്ഡിപ്പനറ്റര്മാര്ക്കും
പ്പസ്റ്റാക്ക് ഫയൽ




