Monday, November 1st, 2021

RE: DELAYED ON-SITE LEARNING AND SCHOOL CALENDAR CHANGES
Dear Parents and Guardians,
Due to the recent government announcements, we cannot reopen campus on November 8th as earlier
planned but now must reschedule the start of On-site Learning to Monday, November 15th, 2021.
●
●

All other plans for the reopening remain the same. Only the start date has changed.
The Commitment Form deadline is now November 8th. (Form link: https://bit.ly/3vctO0F)
Please note: when giving permission for your child to return to on-site
learning, you are also consenting to randomized testing (using the saliva
antigen tests).

And with current announcements of lighter restrictions, the school leadership has decided to extend the
school’s Christmas Break by one week to boost community morale for those who have had difficulties
traveling to be with family over the last two years. The new end date for the first semester is Friday,
December 10th, 2021.
Here are the confirmed calendar changes:

DECEMBER 6th
DECEMBER 7th & 8th

CURRENT

CONFIRMED CHANGE

No School Holiday

No School (Staff In-Service)

Secondary (G6-G12) Final Exams

DECEMBER 9th

No School (Staff In-Service)

School Day

DECEMBER 10th

No School Holiday

School Day (end of semester)

DECEMBER 11th - JANUARY 3rd
JANUARY 4th

CHRISTMAS BREAK
First Day of Second Semester

APRIL 6th

No School Holiday

School Day

MAY 31st

No School

School Day

JUNE 1st

No School

School Day (end of semester)

If you have any questions about these accommodations for building up our community's resolve and
hopefulness, please reach out to your child’s principal.
Elementary (G1-G5): Mrs. Tricia Flagler patricia.flagler@gesthailand.com
Secondary (G6-G12): Mrs. Angi Ektrakul angela.ektrakul@gesthailand.com
Sincerely,
GES Administration

วันจันทร์ท ี่ 1 พฤศจิกายน 2564
ึ ษา และการปร ับเปลีย
เรือ
่ ง การเปลีย
่ นแปลงว ันเปิ ดเรียนในสถานศก
่ นตารางปฏิทน
ิ ของโรงเรียน
เรียน ท่านผู ้ปกครองทุกท่าน
เนือ
่ งด ้วยการประกาศล่าสุดจากทางรัฐบาล ทางโรงเรียนมีความจำเป็ นทีจ
่ ะต ้องเลือ
่ นการเปิ ดเรียนใน
ึ
สถานศกษาจากวันที่ 8 พฤศจิกายน ตามแผนการทีโ่ รงเรียนวางไว ้ก่อนหน ้านี้ โดยเลือ
่ นการเปิ ดเรียนเป็น
ว ันจ ันทร์ท ี่ 15 พฤศจิกายน 2564
●
●

ึ ษาจะยังคงเดิม เปลีย
แผนในการเปิ ดการเรียนในสถานศก
่ นแปลงเพียงวันเปิ ดเรียนเท่านัน
้
เลือ
่ นการสง่ ใบตอบรับฟอร์มยืนยันความประสงค์ของท่านผู ้ปกครองเป็ นวันที่ 8 พฤศจิกายน
(link แบบฟอร์ม: https://bit.ly/3vctO0F)

โปรดทราบ: เมือ
่ ท่านผู ้ปกครองอนุญาตให ้บุตรหลานของท่านกลับเข ้ามาเรียนใน
้ โควิด
สถานศึกษา หมายความว่าท่านยินยอม หากโรงเรียนทำการตรวจเชือ
่ ตรวจ (โดยใช ้การทดสอบแอนติเจนของน้ำลาย)
นักเรียนแบบสุม

เนือ
่ งด ้วยการประกาศจากรัฐบาลในเรือ
่ งการคลายมาตรการการเดินทางทีผ
่ า่ นมานี้ ทางคณะผู ้บริหาร
ั ดาห์ เพือ
ของโรงเรียนได ้อนุมต
ั ใิ ห ้มีการขยายวันหยุดคริสต์มาสของโรงเรียนออกไปอีกหนึง่ สป
่ เป็ นการเพิม
่
ขวัญและกำลังใจของครอบครัวของนักเรียนและครู ทีต
่ ด
ิ ปั ญหาการเดินทางพบปะครอบครัวในชว่ งสองปี ท ี่
ผ่านมานี้ โดยว ันเรียนสุดท้ายของภาคเรียนแรกคือ ว ันศุกร์ท ี่ 10 ธ ันวาคม 2564
โปรดดูรายละเอียดกำหนดการใหม่ ดังนี:้

6 ธ ันวาคม
7-8 ธ ันวาคม

กำหนดการเดิม

กำหนดการใหม่

วันหยุดราชการ
ไม่มก
ี ารเรียนการสอน

ไม่มก
ี ารเรียนการสอน
(พน ักงานทำการตามปกติ)

้ มัธยมศึกษา (G6-G12)
สอบปลายภาคระดับชัน

9 ธ ันวาคม

ไม่มก
ี ารเรียนการสอน
(พนักงานทำการตามปกติ)

เรียนตามปกติ

10 ธ ันวาคม

วันหยุดราชการ
ไม่มก
ี ารเรียนการสอน

เรียนตามปกติ
(ว ันสุดท้ายของภาคเรียน)

11 ธ ันวาคม - 3 มกราคม
4 มกราคม

วันหยุดคริสต์มาส
วันเปิ ดเรียนของภาคเรียนที่ 2

6 เมษายน

วันหยุดราชการ
ไม่มก
ี ารเรียนการสอน

เรียนตามปกติ

31 พฤษภาคม

ไม่มก
ี ารเรียนการสอน

เรียนตามปกติ

1 มิถน
ุ ายน

ไม่มก
ี ารเรียนการสอน

เรียนตามปกติ
(ว ันสุดท้ายของภาคเรียน)

โดยกำหนดการใหม่ดงั กล่าวมีจำนวนวันเรียนครบถ ้วนคงเดิม และจะไม่สง่ ผลกระทบต่อการเรียนของ
ั ใด ๆ เกีย
ั ้ ของบุตร
นักเรียน หากท่านผู ้ปกครองมีข ้อสงสย
่ วกับการเปลีย
่ นแปลงนี้ โปรดติดต่อผู ้บริหารระดับชน
หลานของท่าน
ึ ษา (G1-G5): คุณ ทริเชย
ี แฟลกเลอร์ patricia.flagler@gesthailand.com
ผู ้บริหารระดับประถมศก
ึ ษา (G6-G12): คุณ แองจี้ เอกตระกูล angela.ektrakul@gesthailand.com
ผู ้บริหารระดับมัธยมศก

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู ้บริหารโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

