Friday, October 15th, 2021

RE: COMMITMENT TO TYPE OF LEARNING
Dear Parents and Guardians,
Based on parent feedback from the “On-site School” survey, GES will start on-site learning on Monday,
November 8th, 2021. Parents must choose to either continue online learning or change to on-site
learning. Parents must submit a Commitment Form by Monday, November 1st. This commitment will
be through the end of the semester. → Form link: https://forms.gle/tZDteWbCFAYAMYhP8
For Online Learning
Students continue to learn through the current teaching means and methods. The Elementary schedule
will remain mostly the same, but Homeroom teachers will likely change. Only 1 teacher per grade level
will be teaching online.
For On-site Learning
Under the honor system, parents choosing this option agree to take responsibility for the following:
Daily risk assessments
Antigen tests twice/week (purchasing and performing at home)
Immediate notification to school if anyone in the household is COVID positive
Note: students must bring their own lunch/snack and there will be no school (Montri) transportation.
Elementary (G1-G5) students will attend daily, in-person only from 8:00am - 3:00pm. Students who are
sick or instructed to quarantine can participate in the online-only option on a day-by-day basis. Parents
must notify the Principal to receive online learning details in these cases.
Secondary (G6-G12) students will attend 3 days/wk in-person and 2 days/wk online from 8:00am 3:00pm. Students who are sick or instructed to quarantine can participate in the online-only option on a
day-by-day basis. See the by-grade schedule in the below chart:
Secondary By-Grade Schedule
Monday

Online
Tuesday

Wednesday

Thursday

On-site
Friday

G6A, G6B, G6C
G7A, G7B
G8
G9A, G9B
G10
G11
G12
Lunch refund details
For those who paid their tuition for the whole year, you will receive a full lunch refund for the first semester
by February 2022. For those who pay per semester, the amount will be credited for the second semester.
(Amount: G1-G5 is 11,500 baht and G6-G12 is 12,000 baht)
Sincerely,
Mrs. Tricia Flagler
Elementary Principal
patricia.flagler@gesthailand.com

Mrs. Angi Ektrakul
Secondary Principal
angela.ektrakul@gesthailand.com

วันศุกร์ท ี่ 15 ตุลาคม

เรือ
่ ง การยืนย ันความประสงค์ของท่านผูป
้ กครองต่อรูปแบบการเรียนรูข
้ องน ักเรียน
เรียน ท่านผู ้ปกครองทุกท่าน
เนือ
่ งจากผลสำรวจความคิดเห็นของท่านผู ้ปกครองเรือ
่ ง “การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา”
โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยาจึงจะเริม
่ การเรียนการสอนในสถานศึกษา วันจันทร์ท ี่ 8 พฤศจิกายน 2564 ทางโรงเรียน

จึงใคร่ขอให ้ท่านผู ้ปกครองยืนยันความประสงค์ตอ
่ รูปแบบการเรียนรู ้ของนักเรียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ดังนี้ 1)
ึ ษา จากนัน
เลือกให ้บุตรหลานของท่านคงการเรียนรู ้แบบออนไลน์ หรือ 2)เลือกให ้เข ้าเรียนในสถานศก
้ ทาง
ิ ใจของท่านจนจบภาคเรียน โดยหมดเขตสง่ แบบ
โรงเรียนจะดำเนินการจัดการเรียนรู ้ของนักเรียนตามการตัดสน
ตอบรับในวันจันทร์ท ี่ 1 พฤศจิกายน → ผ่านทาง link แบบฟอร์มนี:้ https://forms.gle/tZDteWbCFAYAMYhP8
รูปแบบการเรียนรูแ
้ บบออนไลน์
้ ประถมศึกษาส่วนใหญ่จะยัง
นักเรียนยังคงการเรียนรู ้ผ่านวิธก
ี ารเรียนการสอนแบบออนไลน์ตามปกติ ตารางเรียนระดับชัน
้ โดยจะมีครูประจำชัน
้ 1 คนต่อระดับชัน
้ ทีท
คงเดิม อาจมีการเปลีย
่ นแปลงครูประจำชัน
่ ำการสอนออนไลน์
ึ ษา
รูปแบบการเรียนรูใ้ นสถานศก
ึ ษา ท่านผูป
หากเลือกรูปแบบการเรียนในสถานศก
้ กครองต้องปฏิบ ัติเพือ
่ เป็นการแสดงความร ับผิดชอบต่อ
สว่ นรวมด ังต่อไปนี้
่ งรายวัน
ประเมินความเสีย
้ โควิดด ้วยชุดตรวจ ATK จำนวน 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ (ดำเนินการทดสอบและชำระโดยผู ้ปกครอง)
ตรวจหาเชือ
้ โควิดผลตรวจเป็ นบวก
แจ ้งแก่โรงเรียนทันทีหากมีคนใกล ้ชิดพบเชือ
หมายเหตุ: นักเรียนจะต ้องนำอาหารกลางวัน/ของว่าง มาด ้วยตนเอง และจะไม่มบ
ี ริการรถรับ-ส่งของบริษัทมนตรี
ั้
ึ ษา (G1-G5) จะเข ้าเรียนในเวลา 8.00-15.00 น. หากนักเรียนมีอาการป่ วยหรือได ้รับคำ
น ักเรียนระด ับชนประถมศ
ก
สัง่ ให ้กักตัว สามารถเลือกการเรียนออนไลน์แบบวันต่อวันได ้ โดยผู ้ปกครองต ้องแจ ้งแก่ผู ้บริหารเพือ
่ ทราบรายละเอียด
การเรียนออนไลน์ในกรณีนี้
ั้ ัธยมศก
ึ ษา (G6-G12) จะเข ้าเรียนในสถานศึกษาจำนวน 3 วัน/สัปดาห์ และเรียนออนไลน์จำนวน 2
น ักเรียนระด ับชนม
วัน/สัปดาห์ เวลา 8.00 - 15.00 น. นักเรียนทีป
่ ่ วยหรือได ้รับคำสัง่ ให ้กักตัวสามารถเลือกเรียนออนไลน์แบบวันต่อวันได ้
โปรดดูตารางเรียน ดังนี:้
ั้
ตารางเรียนเรียงตามระด ับชน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

เรียนแบบออ
นไลน์

เรียนใน
สถาน
ศึกษา

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

G6A, G6B, G6C
G7A, G7B
G8
G9A, G9B
G10
G11
G12
รายละเอียดสำหร ับการคืนเงินค่าอาหารกลางว ัน
สำหรับท่านผู ้ปกครองทีไ่ ด ้ชำระค่าเล่าเรียนรายปี ท่านจะได ้รับเงินคืนค่าอาหารเต็มจำนวนของภาคเรียนที่ 1 ภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 สำหรับผู ้ปกครองทีช
่ ำระค่าเล่าเรียนเป็ นภาคเรียน เงินดังกล่าวจะถูกโอนเป็ นเครดิตสำหรับค่า
อาหารของภาคเรียนที่ 2 (จำนวนเงิน: G1-G5 คือ 11,500 บาท และ G6-G12 คือ 12,000 บาท)

ขอแสดงความนับถือ,
คุณ ทริเชีย แฟลกเลอร์
ผู ้บริหารฝ่ ายประถมศึกษา
patricia.flagler@gesthailand.com

คุณ แองจี้ เอกตระกูล
ผู ้บริหารระดับมัธยม
angela.ektrakul@gesthailand.com

