Saturday July 31st, 2021

RE: UPDATE ON STAFF COVID RESULT
Dear Parents and Guardians,
We are writing to update you on the case of the GES IT staff member from our previous
letter. He immediately underwent testing yesterday, and his result has returned
negative for COVID. We send our continued prayers to his family during this difficult time of
grieving the loss of their aunt.
To minimize unnecessary risks of exposure, teachers will not be present at learning
resources pick-up on Monday, August 2nd. Only principals and staff will be present that day.
Please be informed of other related updates:
● Parents can pick up devices on Monday, August 16th.
● School facilities have been deep cleaned and disinfected. You can view photos on
our school Facebook page: facebook.com/gesthailand.
● We will continue to maintain high standards of COVID-19 protection measures.
● GES campus will remain closed to visitors.

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

We are grateful for the open communication of our staff and are thankful for the rest of the
community’s support and understanding during this time.

Sincerely,
GES Administration

วันเสาร์ท ี่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564

เรือ
่ ง การติดตามผลเคส COVID-19
เรียน ท่านผู ้ปกครองทุกท่าน
ี่ งได ้
ทางโรงเรียนขอแจ ้งให ้ทราบถึงเคส Covid-19พนักงานแผนก IT พนักงานทีอ
่ ยูใ่ นกลุม
่ เสย
ื้ ไวร ัสโคโรนา 2019 เราได ้
ื้ เมือ
มีการตรวจหาเชอ
่ วันทีผ
่ า่ นมา และ ผลการตรวจพบว่าไม่มก
ี ารติดเชอ
ี ญาติ
สง่ กำลังใจและคำอธิษฐานในชว่ งเวลาทีย
่ ากลำบากไปถึงครอบครัวนี้ ทีไ่ ด ้รับผลกระทบและสูญเสย
ไปจากการติดโรคร ้ายในครัง้ นี้
ี่ งในการติดเชอ
ื้ คณะครูจะไม่อยูร่ ะหว่างการแจกจ่ายอุปกรณ์การเรียนในวันจันทร์
เพือ
่ เป็ นการลดความเสย
ที่ 2 สงิ หาคมนี้ พนักงานและอาจารย์ใหญ่จะเป็ นผู ้ให ้ความชว่ ยเหลือระหว่างการดำเนินงานทัง้ หมด และ
ขอให ้ท่านทราบถึงความคืบหน ้าอืน
่ ๆ ดังนี้
●
●
●

ผู ้ปกครองสามารถเข ้ารับอุปกรณ์ทางไอทีของโรงเรียนได ้ในวันจันทร์ท ี่ 16 สงิ หาคม 2564
ื้ โดยรอบบริเวณโรงเรียน
สถานทีแ
่ ละอุปกรณ์ทงั ้ หมดในโรงเรียนได ้ทำความสะอาดและพ่นฆ่าเชอ
สามารถดูรป
ู จากเพจของโรงเรียนได ้ทีน
่ :ี่ facebook.com/gesthailand
โรงเรียนจะทำการคงมาตรฐานขัน
้ สูงในการควบคุมมาตรการ Covid-19 และโรงเรียนไม่เปิ ดให ้
บุคคลภายนอกเข ้าบริเวณโรงเรียน

ั
การเรียนออนไลน์จะเริม
่ ในว ันอ ังคารที่ 3 สงิ หาคม 2564 หากท่านมีขอ
้ สงสยใดๆ
เกีย
่ วก ับอุปกรณ์การ
ั้
เรียนหรืออุปกรณ์ไอที กรุณาติดต่ออาจารย์ใหญ่ประจำระด ับชน
● ประถมศึกษา: ครูทริชา่ ผ่าน ClassDojo หรืออีเมล patricia.flagler@gesthailand.com
● มัธยมศึกษา: ครูแองจี้ ผ่านอีเมล angela.ektrakul@gesthailand.com

ทางโรงเรียนมีความยินดีทค
ี่ รอบครัวของท่านผู ้ปกครองท่านนีไ
้ ด ้เปิ ดเผยข ้อมูลให ้โรงเรียนทราบ
ึ ขอบคุณในการสนับสนุนของทุกคนในโรงเรียนเพือ
โดยทันที และรู ้สก
่ ครอบครัวนี้

ด ้วยความเคารพ
คณะผู ้บริหารของโรงเรียน

