Thursday, November 11th, 2021

RE: RE-ADMISSION PROCESS FOR STUDENTS WHO DROPPED ENROLLMENT
Dear Parents and Guardians,
For students who elected to “drop” enrollment during the Online Learning-only period and would like to
return to GES (for either Online Learning or On-Site Learning) for its second semester of the 2021-2022
academic year, please review the process to do so:
1. Parents must complete the Re-Admission Form to notify school of intent.
○ Access through this link:https://forms.gle/99yzhNnZ6BN5V5kG8
○ Deadline is November 20th, 2021
2. Pay any existing account balance and second semester tuition.
○ Accounting will send invoice via email after form submission.
○ Payments must be received by December 10th, 2021
○ If you have already paid and/or have tuition credit, please disregard.
3. Students will be readmitted on a first come, first serve basis.
○ Some students may need to complete the English Proficiency Test.
○ Principals will place students into homeroom classes according to available seats.
○ Placement questions can be discussed with your child’s principal.

Please direct questions about seat availability and class placement 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
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