Wednesday, July 21st, 2021

RE: TUITION COST REDUCTION
Dear Parents,
With the COVID-19 pandemic affecting the economy, GES will compensate for the Online Learning period of
the 2021-2022 school year with a tuition reduction applied to the following year.
Grades

Tuition Cost Reduction for Online Learning

G1-G12

10% reduction / month

Comment
Reduction applied after lunch fee refunded.

Please note the following conditions:
1.

The reduction is non-transferable and exclusive for students enrolled in the 2021-2022 school year who do not
withdraw during or after the 2021-2022 school year. Students on leave (dropped) for one or both semesters of the
2021-2022 school year do not qualify for the reduction.

2.

The reduction is exclusive for students who pay the first semester invoice of the 2021-2022 school year by July
30th, 2021 and pay the second semester invoice of the 2021-2022 school year within the January 1st-15th, 2022
deadline period. If payment of either invoice is overdue, GES reserves the right to charge the normal tuition fee
without the above reduction rate.

3.

The 10% reduction rate is based on the GES announcement about the Online Learning period for the 2021-2022
school year only. If GES does not provide a full month of Online Learning, the reduction rate will be calculated on
a daily basis. The reduction will be credited to the first semester invoice of the 2022-2023 school year.

Lunch Fee Refund
Lunch fee refund will be based on the online learning period.
Overnight Camp
The cancelled overnight camp in the 2020-2021 school year will be rescheduled for the 2021-2022 school
year as additional dates. GES will strictly follow COVID-19 safety guidelines from the Ministry of Education
and Ministry of Public Health to ensure that our students are safe.

Thank you for your continued cooperation and support.
Sincerely,
GES Administration

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564

ึ ษา
เรือ
่ ง การปร ับลดค่าธรรมเนียมการศก
เรียน

ท่านผู ้ปกครองทุกท่าน

เนือ
่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึง่ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ
่ ง ทางโรงเรียนจะ
มีการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับช่วงทีม
่ ก
ี ารเรียนการสอนออนไลน์ในปี การศึกษา 2564 โดยการปรับลด
ค่าธรรมเนียมการเรียนในปี การศึกษาถัดไป
้ เรียน
ชัน

การปรับลดค่าเล่าเรียนในช่วงทีม
่ ก
ี ารเรียนออนไลน์

G1-G12

อัตราปรับลดที่ 10% / 1 เดือน

หมายเหตุ
การปรับลดนีไ
้ ม่รวมค่าอาหารกลางวัน

โดยมีเงือ
่ นไขดังต่อไปนี้
1. ส่วนลดนีไ
้ ม่สามารถโยกย ้ายหรือโอนสิทธิตอ
่ ไปยังบุคคลอืน
่ ได ้ และเป็ นสิทธิพเิ ศษสำหรับนักเรียนทีล
่ งทะเบียน
เรียนในปี การศึกษา 2564 ทีไ่ ม่ได้ลาออกระหว่างหรือหลังเรียนของปี การศึกษา 2564 และนักเรียนทีพ
่ ักการเรียน
(drop) ใน 1 ภาคเรียนหรือทัง้ 2 ภาคเรียนในปี การศึกษา 2564 จะไม่ได้รับสิทธิในส่วนลดดังกล่าว
2. ส่วนลดนีเ้ ป็ นสิทธิพเิ ศษสำหรับนักเรียนทีช
่ ำระค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 ภายในวันที่ 30
กรกฎาคม 2564 และชำระค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 ภายในวันที่ 1-15 มกราคม 2565 ตาม
กำหนด หากท่านชำระค่าเล่าเรียนของภาคเรียนใดภาคเรียนหนึง่ หลังจากวันทีก
่ ำหนด โรงเรียนขอสงวนสิทธิเ์ รียก
เก็บค่าเทอมในอัตราปกติโดยไม่มส
ี ว่ นลดดังกล่าว
3. อัตราส่วนลด 10% นีจ
้ ะใช ้กับประกาศของโรงเรียนเกีย
่ วกับช่วงเวลาในการเรียนออนไลน์สำหรับปี การศึกษา 2564
เท่านัน
้ หากโรงเรียนไม่ได ้เปิ ดการเรียนออนไลน์เป็ นระยะเวลาเต็มเดือน อัตราปรับลดนีจ
้ ะถูกคำนวนเป็ นรายวัน และ
ส่วนลดนีจ
้ ะแสดงในใบแจ ้งหนีข
้ องภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565
การคืนค่าอาหารกลางว ัน
การคืนค่าอาหารกลางวันจะพิจารณาจากวันทีม
่ ก
ี ารเรียนการสอนออนไลน์
แคมป์ Overnight
แคมป์ Overnight ทีถ
่ ก
ู ยกเลิกในปี การศึกษา 2563 จะได ้รับการชดเชยโดยจัดตารางเวลาใหม่เพิม
่ เติมใน
ปี การศึกษา 2564 ทางโรงเรียนจะปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 จากกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่านักเรียนของเราปลอดภัย

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือและการสนับสนุนโรงเรียนทีด
่ โี ดยตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู ้บริหารโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

