Thursday, July 29th, 2021

RE: LEARNING RESOURCES PICK-UP
Dear Parents and Guardians,
To equip and empower our students for their at-home learning experience while we are in this Online
Learning stage of school, we will provide learning resources available for pick up on Monday,
August 2nd, 2021 at specific times. We want to do our best in protecting our school community and
staff in distributing items, so please follow this schedule to keep each other safe.
If you would like to meet and talk with your child’s teacher, please note that Elementary and
Secondary teachers will be present and available during this time.
RESOURCE(S)
GRADES

TIME

LOCATION
Textbooks

Packets

Device

G1 - G3

8:30am - 10:30am

Gate 1, Scan-thru area

Yes

Yes

EI students only

G4 - G5

10:30am - 12:30pm

Gate 1, Scan-thru area

Yes

Yes

iPads

G6 - G8

1:00pm - 4:00pm

Gate 1, Scan-thru area

Yes

TBA*

iPads

G9 - G12

1:00pm - 4:00pm

Gate 1, Scan-thru area

Yes

TBA*

iPads or Chromebooks

*ALL Secondary students MUST confirm with their subject teachers about additional materials.
Please note the bellowed conditions:
● No parking in the main parking lot on Monday, August 2nd.
● Parents cannot enter the school campus.
● Homeroom Teachers will send final Online Learning class schedules by Friday, July 30th
through ClassDojo (G1-G5) and Google Classroom (G6-G12).

Online Learning starts Tuesday, August 3rd, 2021. If you have any questions about packets or
devices, please contact your child’s principal.
● Elementary: Mrs. Tricia Flagler, ClassDojo messages or patricia.flagler@gesthailand.com
● Secondary: Mrs. Angi Ektrakul, angela.ektrakul@gesthailand.com

Sincerely,
GES Administration

วันพฤหัสบดีท ี่ 29 กรกฎาคม 2564

เรือ
่ ง การร ับอุปกรณ์และชุดประกอบการเรียนรู ้
เรียน

ท่านผู ้ปกครองทุกท่าน

เพือ
่ ความพร ้อมและเพิม
่ ศักยภาพในการเรียนรู ้แบบออนไลน์ของนักเรียน ทางโรงเรียนได้จ ัดเตรียม
อุปกรณ์และชุดประกอบการเรียนรูแ
้ ก่น ักเรียน ในว ันจ ันทร์ท ี่ 2 สงิ หาคม 2564 ตามเวลาดังต่อไปนี้ ทาง
โรงเรียนได ้ปฎิบต
ั อ
ิ ย่างเต็มความสามารถเพือ
่ ความปลอดภัยของทุกท่าน รวมถึงเจ ้าหน ้าทีข
่ องโรงเรียนในการ
แจกจ่ายอุปกรณ์ให ้กับท่านผู ้ปกครอง จึงขอความร่วมมือในการปฏิบต
ั ต
ิ ามกำหนดการดังนี้
้ โปรดทราบว่าคุณครูระดับชัน
้ ประถมศึกษา
หากท่านผู ้ปกครองต ้องการพบหรือพูดคุยกับคุณครูประจำชัน
้ มัธยมศึกษาจะพร ้อมในเวลาดังกล่าว
และชัน
ั้ ยน
ชนเรี

เวลา

่ การเรียน
สือ

สถานทีร่ ับ
หนังสือ
เรียน

ชุดกิจกรรม
ประกอบการ
เรียน

อุปกรณ์

G1 - G3

8:30 น. - 10:30 น.

ประตู 1, บริเวณเครือ
่ งสแกนบัตร

มี

มี

สำหรับนักเรียน EI เท่านัน
้

G4 - G5

10:30 น. - 12:30 น.

ประตู 1, บริเวณเครือ
่ งสแกนบัตร

มี

มี

iPads

G6 - G8

13:00 น. - 16:00 น.

ประตู 1, บริเวณเครือ
่ งสแกนบัตร

มี

จะมีการแจ ้ง
อีกครัง้ *

iPads

G9 - G12

13:00 น. - 16:00 น.

ประตู 1, บริเวณเครือ
่ งสแกนบัตร

มี

จะมีการแจ ้ง
อีกครัง้ *

iPads หรือ Chromebooks

ั้ G6-G12 ต้องติดต่อก ับคุณครูประจำวิชาโดยตรงเรือ
ื่ การเรียนอืน
*น ักเรียนชน
่ งสอ
่ ๆทีต
่ อ
้ งใช ้
โปรดทราบข ้อมูลดังต่อไปนี:้
● ในวันจันทร์ท ี่ 2 สิงหาคม ท่านผู ้ปกครองไม่สามารถจอดรถในบริเวณโรงเรียนได ้
● ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิไ์ ม่อนุญาตให ้ผู ้ปกครองเข ้าภายในโรงเรียน
้ และหัวหน ้าคุณครูจะส่งตารางเรียนออนไลน์ฉบับจริงในวันศุกร์ท ี่ 30 กรกฎาคม โดยของ
● คุณครูประจำชัน
้ G1-G5 ส่งผ่านทาง ClassDojo และในระดับชัน
้ G6-G12 ส่งผ่านทาง Google Classroom
ระดับชัน
การเรียนออนไลน์อย่างเป็นทางการจะเริม
่ ในว ันอ ังคารที่ 3 สงิ หาคม 2564 หากท่านผู ้ปกครองมีคำถามใดๆ
้ ได ้โดยตรงผ่านช่องทาง ดังนี้
เกีย
่ วกับการรับอุปกรณ์และชุดประกอบการเรียนรู ้ กรุณาติดต่อผู ้บริหารประจำระดับชัน
● ระดับประถมศึกษา: Mrs. Tricia Flagler ส่งข ้อความใน ClassDojo หรือ
patricia.flagler@gesthailand.com
● ระดับมัธยมศึกษา: Mrs. Angi Ektrakul, angela.ektrakul@gesthailand.com
ขอแสดงความนับถือ
คณะผู ้บริหารโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

