Friday, August 6th, 2021

RE: OPTION FOR DEVICE PICK-UP
Dear Parents and Guardians,
We have safety measures in place for the Device Pick-Up on Monday, August 9th but know that there
are families still concerned about coming in person. We understand and ask for you to review the
below information required to have a third-party pick up your child’s device:
If you choose to send a messenger on your behalf, you will need to do the following:
1

Complete an ICT AUP Agreement Form by Sunday, August 8th
a. Read the Agreement: http://bit.ly/gesictaup-stu
b. Submit an Agreement Form: http://bit.ly/gesictaup-stu-ag

2

Complete a “Power of Attorney” form authorizing the messenger to receive the device
c. Print and complete the PoA form: https://bit.ly/2X08FK6
d. Sign the form and give to the messenger

3

Make a copy of your Identification Card or the front page of your Passport
a. Sign the copy and give to the messenger

Please remember there is no parking in the main lot on Monday, August 9th and 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

Sincerely,
GES Administration

วันศุกร์ท ี่ 6 สิงหาคม 2564

เรือ
่ ง ทางเลือกสำหร ับการร ับอุปกรณ์ (iPads, Chromebooks)
เรียน ท่านผู ้ปกครองทุกท่าน
ทางโรงเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับการรับอุปกรณ์การเรียนในวันจันทร์ท ี่ 9 สิงหาคมนี้ เรา
ทราบว่าท่านผู ้ปกครองบางท่านมีความกังวลเกีย
่ วกับการมารับของด ้วยตนเอง ทางโรงเรียนมีความเข ้าใจจึงใคร่ขอ
ให ้ผู ้ปกครองทำการพิจารณาข ้อมูลด ้านล่าง ถึงความประสงค์ในการให ้บุคคลอืน
่ ๆ เข ้ามารับอุปกรณ์การเรียนของ
นักเรียนแทน
หากท่านเลือกทีจ
่ ะให้บค
ุ คลอืน
่ เข้ามาร ับของในนามของท่าน โปรดปฏิบ ัติด ังนี:้
1

กรอกใบตอบรับข ้อตกลง การใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT AUP) ภายในวันอาทิตย์ท ี่ 8 สิงหาคม
2564
a. อ่านรายละเอียดข ้อตกลง: http://bit.ly/gesictaup-stu
b. กรอกฟอร์มข ้อตกลง: http://bit.ly/gesictaup-stu-ag

2

กรอก ”ใบมอบอำนาจ”เพือ
่ แสดงสิทธิใ์ ห ้บุคคลอืน
่ ๆ เข ้ารับอุปกรณ์แทน
a. กรอกและปริน
้ ท์ใบมอบอำนาจ: https://bit.ly/2X08FK6
b. เซ็นต์ใบมอบอำนาจและให ้กับผู ้ทีจ
่ ะมารับแทน

3

ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ตหน ้าแรกของท่าน
a. เซ็นต์กำกับสำเนาถูกต ้อง และ ให ้เอกสารแก่ผู ้ทีจ
่ ะมารับแทน

โปรดทราบ ท่านผู ้ปกครองไม่สามารถจอดรถได ้ในวันจันทร์ท ี่ 9 สิงหาคมนี้ และขอสงวนสิทธิไ์ ม่อนุญาต
ให ้ผู ้ปกครองเข ้าภายในโรงเรียน หากมีข ้อสงสัยเพิม
่ เติมเรือ
่ งอุปกรณ์การเรียน สามารถติดต่อสอบถามผู ้อำนวยการ
้ ได ้
ระดับประจำชัน
●
●

ระดับประถมศึกษา: Mrs. Tricia Flagler, ติดต่อผ่าน ClassDojo messages หรือ
patricia.flagler@gesthailand.com
ระดับมัธยมศึกษา: Mrs. Angi Ektrakul, angela.ektrakul@gesthailand.com

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู ้บริหารโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

