
 
 
December 21, 2021 
 

Dear Parents, 

Concerning the fee payment, we would like to clarify that our school has been 

collecting fees monthly, keeping the situation under consideration. You are 

expected to clear the fees as of date on an urgent basis.  

 

We request all of you to pay the fee in a timely manner to ensure the smooth 

functioning of the school, as our school is committed to protecting the interest 

of every stakeholder. Timely payment of fees is also essential to ensure the 

amount doesn't accumulate and later becomes a burden for you.  

 

Your prompt attention in this matter will be highly appreciated, and thank you 

for your cooperation. 

 

Please ignore this message if the fee is already paid.  

 

METAS ADVENTIST SCHOOL 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
પ્રિય માતાપ્રિતા, 
ફી ચકૂવણીના સદંર્ભમા,ં અમે સ્િષ્ટ કરવા માગંીએ છીએ કે અમારી શાળા િરરસ્સ્િપ્રતને 
ધ્યાનમા ંરાખીન ેમાપ્રસક ફી વસલૂી રહી છે. અિેક્ષા રાખીએ છીએ કે તમે તાત્કાલલક 
ધોરણેફી ર્રિાઈ કરશો. 

 

અમે તમને શાળાની સરળ કામગીરી સપુ્રનપ્રિત કરવા માટે સમયસર ફી ચકૂવવા પ્રવનતંી 
કરીએ છીએ, કારણ કે અમારી શાળા દરેક રહતધારકના રહતનુ ંરક્ષણ કરવા િપ્રતબદ્ધ છે. 

સમયસર ફીની ચકૂવણી એ સપુ્રનપ્રિત કરવા માટે િણ જરૂરી છે કે રકમ એકઠી ન િાય 

અને િછીિી તમારા માટે બોજ બની જાય. 

 

આ બાબતમા ંતાત્કાલલક ધ્યાન આિવા પ્રવનતંી,  તમારા સહકાર બદલ આર્ાર. 

 

જો ફી િહલેેિી ચકૂવવામા ંઆવી હોય તો કૃિા કરીન ેઆ સદેંશને અવગણો. 

 

મેટાસ એડવેન્ટટસ્ટ સ્કલૂ 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

प्रिय अप्रििावक, 

शुल्क िुगतान के संबंध में, हम स्पष्ट करना चाहेंगे प्रक हमारा सू्कल स्थिप्रत को ध्यान में रखते 

हुए माप्रसक शुल्क जमा करता रहा है। आपसे अपेक्षा की जाती है प्रक आप तत्काल आधार पर 

शुल्क का िुगतान करें। 

 

हम आप सिी से अनुरोध करते हैं प्रक सू्कल के सुचारू कामकाज को सुप्रनप्रित करने के प्रलए 

समय पर शुल्क का िुगतान करें , क्ोपं्रक हमारा सू्कल िते्यक प्रहतधारक के प्रहतो ंकी रक्षा के 

प्रलए िप्रतबद्ध है। शुल्क का समय पर िुगतान यह सुप्रनप्रित करने के प्रलए िी आवश्यक है प्रक 

राप्रश जमा न हो और बाद में आपके प्रलए बोझ बन जाए। 

 

इस मामले में आपका शीघ्र ध्यान देने की अत्यप्रधक सराहना की जाएगी, और आपके सहयोग 

के प्रलए धन्यवाद। 

 

कृपया इस संदेश को अनदेखा करें  यप्रद शुल्क का िुगतान पहले ही कर प्रदया गया है। 

 

मेटास एडवेंप्रटस्ट सू्कल 
 


