Friday, July 30th, 2021

RE: POSTPONED DEVICE PICK-UP
Dear Parents and Guardians,
A relative of the school's IT staff, who had direct contact with him, passed away from COVID-19 this
morning. GES deeply regrets his family’s loss. To follow our safety measures, we must postpone the
distribution of iPads and Chromebooks. This delay will allow us to monitor the condition of the
high-risk IT staff and deep-clean devices before handing them to our students. We will be sanitizing
and disinfecting our school offices and facilities, as well.
Please follow the updated schedule below:
RESOURCE(S)
GRADES

TIME

IT DEVICE(S)

LOCATION
Text
books

Packets

G1 - G3

8:30am - 10:30am

Gate 1, Scan-thru area

Yes

Yes

G4 - G5

10:30am - 12:30pm

Gate 1, Scan-thru area

Yes

Yes

G6 - G8

1:00pm - 4:00pm

Gate 1, Scan-thru area

Yes

TBA*

G9 - G12

1:00pm - 4:00pm

Gate 1, Scan-thru area

Yes

TBA*

Pick Up
Date

Device

EI students only
Mon,
August
2nd

iPads
iPads
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. Learning Packets will be handed directly to you in your car.
Please understand this process will take awhile for safety purposes.
● Parents cannot enter the school campus.

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

Pick Up
Date
(Postpone)

Mon,
August
16th

วันศุกร์ท ี่ 30 กรกฎาคม 2564

เรือ
่ ง การเลือ
่ นร ับอุปกรณ์
เรียน

ท่านผู ้ปกครองทุกท่าน

เนือ
่ งจากมีญาติของเจ ้าหน ้าทีแ
่ ผนกไอทีของโรงเรียนได ้เสียชีวต
ิ จากโรคโควิด-19 เมือ
่ เช ้านี้ โดย
เจ ้าหน ้าทีข
่ องเราได ้มีความใกล ้ชิดกับผู ้เสียชีวต
ิ ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้ ต่อการสูญเสียในครัง้
นี้ และเพือ
่ เป็ นการปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการด ้านความปลอดภัย ทางโรงเรียนมีความจำเป็ นต ้องเลือ
่ นการแจกจ่าย iPads
่ งสูงท่านนี้ และดำเนินการ
และ Chromebook ออกไปเพือ
่ รอผลการตรวจโควิด-19 ของเจ ้าหน ้าทีไ่ อทีทม
ี่ ค
ี วามเสีย
้
ทำความสะอาดอุปกรณ์ไอทีทงั ้ หมดก่อนส่งมอบให ้กับนักเรียนของเรา โดยทางโรงเรียนจะทำการฉีดพ่นฆ่าเชือ
บริเวณห ้องธุรการและอาคารเรียนโดยรอบ
โปรดปฏิบต
ั ต
ิ ามกำหนดการใหม่ดงั ต่อไปนี้

ั้ ยน
ชนเรี

เวลา

ื่ อุปกรณ์ทางไอที
สอ

่ การเรียน
สือ

สถานทีร่ ับ
หนังสือ
เรียน

ชุดกิจกรรม
ประกอบการ
เรียน

วันนัดรับ

อุปกรณ์

G1 - G3

8:30 น. - 10:30 น.

ประตู 1, บริเวณเครือ
่ ง
สแกนบัตร

มี

มี

G4 - G5

10:30 น. - 12:30 น.

ประตู 1, บริเวณเครือ
่ ง
สแกนบัตร

มี

มี

G6 - G8

13:00 น. - 16:00 น.

ประตู 1, บริเวณเครือ
่ ง
สแกนบัตร

มี

จะมีการแจ ้ง
อีกครัง้ *

iPads

G9 - G12

13:00 น. - 16:00 น.

ประตู 1, บริเวณเครือ
่ ง
สแกนบัตร

มี

จะมีการแจ ้ง
อีกครัง้ *

iPads หรือ
Chromebooks

วันนัดรับ
(เลือ
่ น)

สำหรับนักเรียน
EI เท่านัน
้
รับวัน
จัทร์ท ี่ 2
สิงหาคม

iPads

ร ับว ันจ ันทร์
ที่ 16
สิงหาคม

ั้ G6-G12 ต้องติดต่อก ับคุณครูประจำวิชาโดยตรงเรือ
ื่ การเรียนอืน
*น ักเรียนชน
่ งสอ
่ ๆทีต
่ อ
้ งใช ้
โปรดทราบข ้อมูลดังต่อไปนี:้
่ การเรียนและหนังสือเรียนโดยตรง
● ท่านผู ้ปกครองไม่สามารถจอดรถในบริเวณโรงเรียนได ้ จะมีการแจกสือ
ถึงรถของท่าน ใคร่ขอความเข ้าใจและความร่วมมือจากท่านผู ้ปกครองในวิธก
ี ารดังกล่าว อาจมีความล่าช ้า
แต่เพือ
่ ความปลอดภัยของทุกท่าน
● ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิไ์ ม่อนุญาตให ้ผู ้ปกครองเข ้าภายในโรงเรียน
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

