Friday, July 23rd, 2021

RE: ELEMENTARY SAMPLE ONLINE LEARNING SCHEDULE
Dear G1-G5 Parents,
Following government orders to close schools until further notice (no on-site learning), GES will start the first
semester of the 2021-2022 school year with Online Learning on Tuesday, August 3rd, 2021. Online Open House
and Resource or Device Pick-ups will be on Monday, August 2nd, 2021; further details will be announced.
Based on parent feedback from Online Learning the previous year, GES Administration has made adjustments to
better reflect a typical school day. Below is an example of what the online learning schedule will be.

GES SAMPLE SCHEDULE FOR G1-G5 ONLINE LEARNING
Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

8:00-8:45

Morning Meeting and Math (Live)

8:45-9:00

Independent Math Work (Teacher available on Zoom for help)

9:00-9:15

Brain Break (Time away from Screens)

9:15-10:00

Homeroom & Reading (Live)

10:00-10:15

Brain Break (Time away from Screens)

10:15-11:00

Writing and Language Arts (Live)

11:00-11:30

Independent English Language Arts Work (Teacher available on Zoom for help)

11:30-12:30

Lunch Break & Physical Activity (Time away from Screens)

12:30-13:15

Science (Live)

Thai Language
(Live)

Science (Live)

Thai Language
(Live)

Science (Live)

13:15-13:30

Independent
Science Work

Thai Activity

Independent
Science Work

Thai Activity

Independent
Science Work

13:30-14:00

IXL, RAZ Kids
(+Fast ForWord for
EI/RI)

PE Video and
Activity

IXL, RAZ Kids (+Fast
ForWord for EI/RI)

PE Video and
Activity

IXL, RAZ Kids (+Fast
ForWord for EI/RI)

14:00-14:15
14:15-15:00
15:00-15:30

Brain Break (Time away from Screens)
Art (Live)

Thai Social (Live)

Chinese (Live)

Computer (Live)

Music (Live)

Teacher Office Hours (HR Teachers will be logged into Zoom and available for additional help).

Color Code for Schedule:
Live Calls with Subject Teacher

Independent Work Time
Teachers will be logged into Zoom
and available for assistance.

Independent Work Time

Please note: this is a SAMPLE schedule. The actual online learning schedule of each classroom will be sent to
you via Class Dojo by the homeroom teacher prior to Open House. Thank you for your continued support.
Sincerely,
GES Administration

วันศุกร์ท ี่ 23 กรกฎาคม 2564

เรือ
่ ง

ึ ษา
ต ัวอย่างตารางเรียนออนไลน์ระด ับประถมศก

เรียน

ท่านผู ้ปกครองนักเรียน G1-G5

ตามคำสัง่ ของภาครัฐให ้ปิ ดโรงเรียน (ไม่มก
ี ารเรียน on-site) จนกว่าจะมีประกาศเปลีย
่ นแปลงนัน
้ ทำให ้ GES จะเริม
่
ภาคเรียนแรกของปี การศึกษา 2564 ด ้วย Online Learning ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 สำหรับ Open House ออน
่ /อุปกรณ์การเรียนจะมีขน
ไลน์และการรับสือ
ึ้ ในวันจันทร์ท ี่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดเพิม
่ เติมจะประกาศให ้ทราบอีกครัง้
จากผลตอบรับคำติชมของผู ้ปกครองจากการเรียนออนไลน์ในปี การศึกษาทีผ
่ า่ นมา ฝ่ ายบริหาร GES ได ้ทำการปรับ
เปลีย
่ นเพือ
่ ให ้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพทีด
่ ข
ี น
ึ้ ท่านผู ้ปกครองสามารถดูตวั อย่างของตารางเรียนออนไลน์ทก
ี่ ำลังจะเริม
่ ขึน
้
ด ้านล่างนี้

ต ัวอย่างตารางเรียนออนไลน์สำหร ับ G1-G5
เวลา

ว ันจ ันทร์

ว ันอ ังคาร

ว ันพุธ

ว ันพฤห ัสบดี

ว ันศุกร์

8:00-8:45

การพบปะช่วงเช ้าและวิชาคณิต (ไลฟ์ สด)

8:45-9:00

ช่วงเวลาทำแบบฝึ กหัดวิชาคณิต (โดยคุณครูจะไลฟ์ สดผ่าน Zoom คอยช่วยเหลือนักเรียน)

9:00-9:15

พัก (พักตาจากจอคอม)

9:15-10:00

้ & วิชาการอ่าน (ไลฟ์ สด)
คุณครูประจำชัน

10:00-10:15

พัก (พักตาจากจอคอม)

10:15-11:00

วิชาการเขียนและศิลปะทางภาษา (ไลฟ์ สด)

11:00-11:30

ช่วงเวลาทำแบบฝึ กหัดวิชาภาษาอังกฤษ (โดยคุณครูจะไลฟ์ สดผ่าน Zoom คอยช่วยเหลือนักเรียน)

11:30-12:30

พักเทีย
่ ง & เคลือ
่ นไหวร่างกาย (พักตาจากจอคอม)

12:30-13:15

วิทยาศาสตร์
(ไลฟ์ สด)

ภาษาไทย
(ไลฟ์ สด)

วิทยาศาสตร์
(ไลฟ์ สด)

ภาษาไทย
(ไลฟ์ สด)

วิทยาศาสตร์
(ไลฟ์ สด)

13:15-13:30

ช่วงเวลาทำ
แบบฝึ กหัดวิชา
วิทยาสตร์

ช่วงเวลาทำ
แบบฝึ กหัดวิชา
ภาษาไทย

ช่วงเวลาทำ
แบบฝึ กหัดวิชา
วิทยาสตร์

ช่วงเวลาทำ
แบบฝึ กหัดวิชาภาษา
ไทย

ช่วงเวลาทำ
แบบฝึ กหัดวิชา
วิทยาสตร์

13:30-14:00

IXL, RAZ Kids
(+Fast ForWord
สำหรับ EI/RI)

วิดโี อและกิจกรรม
วิชาพละ

IXL, RAZ Kids
(+Fast ForWord
สำหรับ EI/RI)

วิดโี อและกิจกรรมวิชา
พละ

IXL, RAZ Kids
(+Fast ForWord
สำหรับ EI/RI)

คอม (ไลฟ์ สด)

ดนตรี (ไลฟ์ สด)

พัก

14:00-14:15
14:15-15:00
15:00-15:30

ศิลปะ (ไลฟ์ สด)

สังคม (ไลฟ์ สด)

ภาษาจีน (ไลฟ์ สด)

ชัว่ โมงทำการของคุณครู (คุณครูจะเข ้าโปรแกรมซูมและคอยตอบคำถามของนักเรียน)

ความหมายของสใี นตารางเรียน
การสอนสดก ับคุณครูประจำวิชา
(ไลฟ์สด)

่ งเวลาแบบฝึ กห ัดของน ักเรียน
ชว
โดยคุณครูจะเข ้าโปรแกรมซูมและคอย
ตอบคำถามของนักเรียน

่ งเวลาทำงานเดีย
ชว
่ ว
ของน ักเรียน

้ ผ่านทาง Class
โปรดทราบ: นีเ่ ป็ นตารางเรียนตัวอย่างเท่านัน
้ ท่านผู ้ปกครองจะได ้รับตารางเรียนฉบับจริงจากคุณครูประจำชัน
Dojo ขอขอบพระคุณในความร่วมมือและการสนับสนุนโรงเรียนทีด
่ โี ดยตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู ้บริหารโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

