Tuesday, August 10th, 2021

RE: LEARNING PACKETS & COMMUNITY HEALTH
Dear Parents and Guardians,
During this Online Learning stage of school, we appreciate how everyone continues to work together
to do what is healthy and helpful for the greater community. We endeavor to maintain open, frequent
communication so that relevant information can be shared with you. Please note that these letters can
also be viewed at www.gesthailand.com/community/news at any time.
Learning Packets Pick-Up Info
● Next learning packet pick-up is this Friday, August 13th
○ Grades 1-2: 8:30am - 12:00pm
○ Grades 3-5: 1:00pm - 3:00 pm
● To minimize contact, pick-ups will be “drive thru” style at Gate 1.
● Confirm with homeroom and subject teachers if anything needs to be returned. Please have
returned items clearly labeled with the student's name and grade.
● Packet pick-ups will take place weekly on Fridays; reminders will be sent out.
Community Health Updates
● A staff member and her family have all recently tested positive for COVID.
● Her last time working onsite was Tuesday, August 3rd; she has since worked from home.
● Staff who were in contact with her last week have taken tests and all have negative results.
Our continued thoughts and prayers to all families and households during this time. May we all make
responsible choices and stay safe. If you have any questions or concerns, please feel free to contact
a member of our Administration Team:
Elementary, Mrs. Tricia: ClassDojo or patricia.flagler@gesthailand.com
Secondary, Mrs. Angi: angela.ektrakul@gesthailand.com
Operations, Mr. Solomon: arthit.ektrakul@gesthailand.com
Office & Thai teachers, Ms. Esther: ClassDojo or janwimon.ektrakul@gesthailand.com

Sincerely,
GES Administration

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

เรือ
่ ง: การร ับอุปกรณ์ประกอบการเรียนและข้อมูลเรือ
่ งสุขภาพของพน ักงาน
เรียน ท่านผู ้ปกครองทุกท่าน
เนือ
่ งจากในขณะนีท
้ างโรงเรียนได ้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เราขอขอบพระคุณทุกท่านที่
่ สาร
ร่วมมือปฎิบต
ั ต
ิ ามเพือ
่ ความปลอดภัยและเพือ
่ ให ้ก่อเกิดประโยชน์สงู สุด ทางโรงเรียนมีความตัง้ ใจในการสือ
ข ้อมูลแก่ทา่ นผู ้ปกครองให ้กว ้างและมากทีส
่ ด
ุ โดยท่านผู ้ปกครองยังสามารถดูจดหมายของโรงเรียนผ่านทางเว็ปไซ
ต์ของโรงเรียนนี้ www.gesthailand.com/community/news
ข้อมูลการร ับอุปกรณ์ประกอบการเรียน
●

●
●

วันรับอุปกรณ์ลา่ สุดคือ ว ันศุกร์ท ี่ 13 สงิ หาคมนี้
้ G1-G2: รับเวลา 8.30น. -12.00น.
○ ระดับชัน
้ G3-G5: รับเวลา 13.00น. - 15.00น.
○ ระดับชัน
เพือ
่ ลดการติดต่อสัมผัสจะเป็ นการรับอุปกรณ์แบบ “ไดร์ฟทรู” ทีบ
่ ริเวณประตู 1
้ และครูประจำวิชาของบุตรหลานของท่าน ในกรณีทม
โปรดเช็คกับครูประจำชัน
ี่ งี านหรือของทีต
่ ้องส่งคืน
คุณครู

ข้อมูลเรือ
่ งสุขภาพของพน ักงาน
●
●
●

มีพนักงาน 1 คน และครอบครัวมีผลตรวจโรคโควิดเป็ นบวก
โดยครัง้ สุดท ้ายทีพ
่ นักงานดังกล่าวได ้มาทีโ่ รงเรียนคือ วันอังคารที่ 3 สิงหาคม และได ้ทำงานจากบ ้าน
ตัง้ แต่เวลานัน
้ เป็ นต ้นมา
้ ครบทุกคนและมีผลเป็ นลบทัง้ หมด
พนักงานท่านอืน
่ ๆ ทีม
่ ก
ี ารทำงานใกล ้ชิดกับบุคคลนีไ
้ ด ้ตรวจหาเชือ

เราขอส่งกำลังใจและพลังอธิษฐานไปถึงทุกครอบครัวในเวลานี้ ทางโรงเรียนขอความร่วมมือทุกท่านในการเลือกตัว
เลือกทีป
่ ลอดภัยต่อตนเองและส่วนรวม หากท่านมีข ้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามทีมบริหารได ้ดังนี้

ั้ G1-G5 , คุณทริเชย
ี : ติดต่อผ่าน ClassDojo หรือ patricia.flagler@gesthailand.com
ระด ับชน
ั้ G6-G12, คุณแองจี:้ angela.ektrakul@gesthailand.com
ระด ับชน
ฝ่ายบริหารทว่ ั ไป, คุณโซโลมอน: arthit.ektrakul@gesthailand.com
พน ักงานธุรการ & คุณครูไทย , คุณเอสเตอร์: ผ่าน ClassDojo หรือ
janwimon.ektrakul@gesthailand.com

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู ้บริหารโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

