Wednesday, August 4th, 2021

RE: UPDATED DEVICE PICK-UP
Dear Parents and Guardians,
We are happy to report that our devices have been disinfected and will be available for pick up on
Monday, August 9th. Please note that there will not be packets or other learning materials prepared
for pick up on this date. See the chart below for pick up times according to grade level.
GRADE

TIME

LOCATION

DEVICE

G1 - G3 EI Students ONLY

8:30am - 10:30am

Gate 1, Scan-thru area

iPads

G4 - G5

8:30am - 10:30am

Gate 1, Scan-thru area

iPads

G6 - G8

10:30pm - 1:00pm

Gate 1, Scan-thru area

iPads

G9 - G12

1:00pm - 3:00pm

Gate 1, Scan-thru area

iPads or Chromebooks

Please note the conditions below:
● No parking in the main parking lot on Monday, August 9th.
● Parents cannot enter the school campus.
● If you have any questions about 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

Parents (or high school students) must submit an ICT Acceptable Use Policy (AUP)
agreement form by Sunday, August 8th, 2021 in order to receive a device.
● Read the Agreement: http://bit.ly/gesictaup-stu
● Submit an Agreement Form: http://bit.ly/gesictaup-stu-ag

Sincerely,
GES Administration

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เรือ
่ ง ข้อมูลฉบ ับล่าสุดของการร ับอุปกรณ์การเรียน
เรียน

ท่านผู ้ปกครองทุกท่าน

ทางโรงเรียนมีความยินดีทจ
ี่ ะแจ ้งให ้ทราบว่าอุปกรณ์การเรียน (ipads หรือ Chromebooks) ได ้รับการพ่น
้ และพร ้อมรับใน ว ันจ ันทร์ท ี่ 9 สงิ หาคมนี้ โดยจะไม่มก
ฆ่าเชือ
ี ารแจกอุปกรณ์การเรียนอืน
่ ๆ เพิม
่ เติมในวันดังกล่าว
้
สามารถดูตารางด ้านล่างสำหรับเวลาในการมารับอุปกรณ์ โดยแบ่งตามระดับชัน ดังนี้

ั้
ระด ับชน

เวลา

สถานทีร่ ับอุปกรณ์

อุปกรณ์ทจ
ี่ ะได้ร ับ

G1 - G3 เฉพาะน ักเรียน EI

8:30น. - 10:30น.

ประตู 1, บริเวณเครือ
่ งสแกน
บัตร

iPads

G4 - G5

8:30น. - 10:30น.

ประตู 1, บริเวณเครือ
่ งสแกน
บัตร

iPads

G6 - G8

10:30น. - 13:00น.

ประตู 1, บริเวณเครือ
่ งสแกน
บัตร

iPads

G9 - G12

13:00น. - 15:00น.

ประตู 1, บริเวณเครือ
่ งสแกน
บัตร

iPads หรือ Chromebooks

โปรดทราบข ้อมูลดังต่อไปนี:้
●
●
●

ในวันจันทร์ท ี่ 9 สิงหาคม ท่านผู ้ปกครองไม่สามารถจอดรถในโรงเรียนได ้
ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิไ์ ม่อนุญาตให ้ผู ้ปกครองเข ้าภายในโรงเรียน
้ ได ้
หากท่านมีคำถามเกีย
่ วกับเรือ
่ งอุปกรณ์การเรียน สามารถสอบถามผู ้บริหารประจำระดับชัน
○ ระดับประถมศึกษา: Mrs. Tricia Flagler, ผ่านทาง ClassDojo หรือ อีเมล
patricia.flagler@gesthailand.com
○ ระดับมัธยมศึกษา: Mrs. Angi Ektrakul, ผ่านทางอีเมล angela.ektrakul@gesthailand.com

ั้ G6-G12) จำเป็นต้องกรอกฟอร์ม ICT Acceptable Use Policy (AUP)
ท่านผูป
้ กครอง (หรือน ักเรียนชน
agreement ภายในว ันอาทิตย์ท ี่ 8 สงิ หาคม 2564 เพือ
่ ทีจ
่ ะสามารถร ับอุปกรณ์ได้
● อ่านข ้อตกลงเพิม
่ เติม: http://bit.ly/gesictaup-stu
● กรอกฟอร์มยืนยันตามข ้อตกลง: http://bit.ly/gesictaup-stu-ag

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู ้บริหารโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

