
Dengan hormat,
 
Sehubungan dengan surat edaran dari Kepala Dinas
Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Denpasar,
Nomor 420/1396/SE/2020 tentang PEMBELAJARAN DI
RUMAH DAN SELAMA PELAKSANAAN UJIAN
SEKOLAH tanggal 14 Maret 2020, dimana surat edaran ini
memperhatikan Surat Edaran Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan No.3 Tahun 2020 tentang pencegahan Corona
Virus Disease (COVID-19) pada satuan pendidikan dan Surat
Edaran Walikota No.443.33/1637/Dikes tanggal 5 Maret 2020
Tentang Peningkatan kewaspadaan penyebaran penyakit
akibat Virus Corona (Covid-19).
 
Sekolah Bhaktivedanta Dharma School mengumumkan
sebagai berikut :
 

1. Mulai Senin tanggal 16 Maret – 31 Maret 2020, siswa/i
diliburkan, berlaku untuk TK-Paud, SD, SMP & kelas X
(SMA).

2. Siswa/i masuk kembali seperti biasa tanggal 1 April
2020.

3. Ujian Sekolah (US) SMP yang sedianya akan
berlangsung 16-21 Maret 2020 ditunda, menunggu
penjadwalan ulang dari dinas terkait.

4. Siswa kelas 12 (SMA) tetap mengikuti jadwal USBK
(bergabung dengan SMA 3) sesuai dengan pengumuman
USBK BDS tertanggal 3 Maret 2020. Setelah Jadwal
USBK selesai siswa/i kelas 12 diliburkan sampai dengan
31 Maret 2020. Masuk kembali seperti biasa tanggal 1
April 2020.

5. Jadwal terima raport Term 3, sejauh ini tetap akan
berlaku seperti yang direncanakan.

 



Pada kesempatan ini kami ingin menghimbau :
1. Mohon bantuan Bapak/Ibu/Wali siswa/i agar menjaga

putra/i nya untuk sejauh mungkin menghindari
keramaian karena salah satu tujuan utama pemerintah
mengambil kebijaksanaan meliburkan sekolah adalah
agar kita semua bisa lebih fokus dalam menjaga
kemungkinan penyebaran Virus Corona melalui pusat-
pusat keramaian (termasuk di sekolah & diluar sekolah).

2. Guru akan memberi tugas/pekerjaan rumah untuk siswa/i
selama jadwal libur term 3, mohon bantuan Bapak/Ibu
mengingatkan putra/i nya untuk mengerjakan tugas
tersebut.

3. Kiranya kita semua diberi ketabahan dan kesabaran
dalam menghadapi keadaan yang tidak biasa ini dan
menjaga kesehatan masing-masing dengan bertanggung
jawab demi kebaikan kita bersama.

 
Demikian, ahir kata kami ucapkan terima kasih atas
perhatiannya.
 
Hormat kami,
 
Denpasar 15 Maret 2020
 
A.Ag Ayu Dwi Ratnawati
Ketua Badan Penyelenggara Pendidikan

 


