GES
Elementary
2021-2022
Semester 2

ภาคเรียนที่ 2

New
Schedules
Starting 10 January

7:55-14:55

All classes will follow
a set schedule,
whether Onsite, Online or Both.

ทุกชั้นเรียนจะยึดตามตารางสอน
เดียวกัน ไมวาจะเรียนที่โรงเรียน ออ
นไลน หรือทั้งสองอยาง

Elementary Semester 2 Learning Schedules
Classes will follow these schedules whether Onsite or Online or Hybrid.

Color Code for Schedule:
{Onsite &
Online}
Live Classes
with Subject
Teacher
ออนไซตและออ
นไลน
หองเรียนไลฟสดกับ
ครูประจําวิชา

รหัสสีสําหรับตารางเรียน

{Onsite Only}
Class is only for
Onsite
Students.
คลาสสําหรับ
นักเรียนที่เรียนที่
โรงเรียนเทานั้น

{Online Only}
Independent
Work Time
สําหรับนักเรียนออ
นไลนเทานั้น
ชวงเวลาทํางาน
อิสระของนักเรียน

{Online Only}

Live Call with
Homeroom
Teacher
สําหรับนักเรียนออน
ไลนเทานั้น
สนทนาแบบออนไลนกับ
คุณครูประจําชั้น

The focus of Elementary school will move toward onsite learning.

Onsite
Focus
ALL Homeroom teachers will be
teaching Onsite, instead of having
dedicated teachers for Online
learning.

คุณครูประจําชั้นทุกคนจะทําการเรียน
การสอนที่โรงเรียน แทนที่จะมีครูเฉพาะ
สําหรับการสอนออนไลน

Antigen Testing
For onsite students: Parents are
responsible to perform CoVid antigen
testing ONCE a week.

การตรวจแอนติเจน

สําหรับนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียน ผูปกครองตองรับผิดชอบ
ในการตรวจแอนติเจนใหนักเรียน 1 ครั้งตอสัปดาห

Test to Attend
Students must BRING their negative
test to school each Monday
morning, sealed in a plastic bag.
Student’s name and date should be
on the test.

นักเรียนตองนําผลตรวจที่เปนลบมาที่
โรงเรียนในเชาวันจันทร โดยใสถุงปด
ผนึกพรอมเขียนชื่อและวันที่ตรวจ

Provided by parents
Parents can choose the type of test used
at home.
Nasal swab tests will be used at school if a
student doesn’t bring their test.

ผูปกครองสามารถเลือกวิธีตรวจแบบอื่นที่บาน
ทางโรงเรียนจะใชวิธีตรวจแบบเก็บตัวอยางสาร
คัดหลั่งทางจมูกหากนักเรียนไมไดตรวจมาจาก
ที่บาน

Positive tests must be reported
immediately.
ถาผลเปนบวกตองรีบแจงโดยทันที

Randomized Testing

1-3 students and staff will be
selected from each grade level for
randomized testing
Wednesdays-Fridays.
จะมีการสุมตรวจนักเรียนและเจาหนาที่ชั้น
ละ 1-3 คนทุกวัน พุธ-วันศุกร

*Onsite* students and families must commit to the following conditions to
have their students learn on GES campus:

Onsite
Learning
CoVid Safety Measures

1. Do not come to campus with any symptoms of sickness. Students can opt to
participate online temporarily but must notify their homeroom teacher.
2. Antigen testing at home on Sunday evenings and bringing the negative test in a sealed
bag to school on Monday morning to be admitted onto campus.
3. Randomized testing at GES Wednesdays-Fridays, which will be administered by the
school nurse.
4. Understand that homeroom classes operate under the "small bubble" concept and will
have interactions within the bubble but do not have direct contact with other bubbles.
5. GES Campus will follow CoVid Safety measures such as temperature screening,
frequent hand washing, ventilating classrooms, and mask-wearing when in close proximity.

*การเรียนที่ในสถานศึกษา* นักเรียนและครอบครัวจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข เพื่อใหนักเรียน
สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได:
1.หามมาเรียนหากพบวามีอาการปวย นักเรียนสามารถขอเรียนออนไลนชั่วคราวไดแตตองแจง
ครูประจําชั้น
2.ใหนักเรียนทําการตรวจแอนติเจนที่บานในบายวันอาทิตยและนําที่ตรวจที่ผลตตรวจเปนลบ
โดยใสถุงปดผนึกพรอมเขียนชื่อและวันที่ตรวจมาที่โรงเรียนในวันจันทร
3.จะมีการสุมตรวจที่โรงเรียนในวันพุธ-วันศุกรโดยพยาบาลประจําโรงเรียน
4.กรุณาทําความเขาใจวาแตละชั้นเรียนทํางานใตแนวคิด "small bubble" และจะมีปฏิสัมพัน
ธกันเฉพาะภายในบับเบิ้ลของตัวเอง จะไมมีการติดตอกันโดยตรงกับบับเบิ้ลหองอื่นๆ
5.โรงเรียนจะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยโควิด เชนตรวจวัดอุณหภูมิ หมั่นลางมือ
ถายเทอากาศในหองเรียน และสวมใสหนากากตลอด

นําอาหารกลางวันมาเอง

Bring Your
Own Lunch
Grades 3-5:

Grades 1-2:
Drop off by 11:20

Drop off by 11:40

Students Eat Lunch: 11:40-12:00

Students Eat Lunch: 12:05-12:25

Snack shop is open with
limited hot lunch options
available.

รานขายขนมจะมี
อาหารกลางวันปรุงรอน
ขายในจํานวนจํากัด

Catered meals or deliveries
must be clearly labeled
with student’s name (in
English) and HR class.

Onsite Learners:
20 minutes for lunch

เวลาพักทานอาหาร
กลางวัน 20 นาที

Online Only
Option
●

Option for Online-only students to view classes throughout the day.
● Participation will be limited for Online-only learners.

1. The teacher's primary focus will be the students in the
physical classroom.
2. Teachers will check-in with online-students at least once
per class period.
3. Online students will have a 20 minute call each afternoon
with their Homeroom teacher to review content and check
understanding.
4. Online students should be responsible, independent, and
self-motivated as teachers will not be able to focus online
students on tasks.

*การเรียนออนไลน* นักเรียนจะตองทําความเขาใจการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการเรียนออนไลน:
1.ครูจะเนนการเรียนการสอนในหองเรียนเปนหลัก
2.ครูจะเช็คนักเรียนออนไลนอยางนอย 1 ครั้งตอคาบเรียน
3.นักเรียนออนไลนจะไดสนทนากับครูประจําชั้น 20 นาทีทุก
บายเพื่อทบทวนเนื้อหาและตรวจสอบความเขาใจในบทเรียน
4.นักเรียนที่เรียนออนไลนควรมีความรับผิดชอบ พึ่งพาตนเอง
ไดและมีแรงจูงใจเนื่องจากครูไมสามารถตามงานทุกคนได

Changes to Learning Choice
Onsite

Online

Onsite students may switch to Online
learning at any time due to sickness or
CoVid exposure but must remain online for
the rest of the week.
นักเรียนที่เลือกเขาเรียนในโรงเรียนสามารถเปลี่ยน
กลับไปเรียนออนไลนในเวลาใดก็ไดหากมีอาการ
ปวยหรือทราบวาตนมีความเสี่ยงในการติดโควิด
ทั้งนี้นักเรียนจะตองเรียนออนไลนตอไปจนครบ
สัปดาหหลังจากที่ไดสลับรูปแบบการเรียน

Online

Onsite

Online students may switch to Onsite
learning only on Mondays, and they must
notify the Homeroom Teacher and Principal
by Thursday afternoon. This change will be
for the rest of the semester.
นักเรียนที่เลือกเรียนออนไลนสามารถเปลี่ยนมาเขาเรียนที่
โรงเรียนไดเฉพาะในวันจันทร และจะตองแจงครูประจําชั้นและครู
ใหญประจําแผนกของตนกอนลวงหนา ไมเกินวันพฤหัสบดีของ
สัปดาหกอนการเขาเรียน การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลจนกวาจะจบ
ภาคเรียน ไมใชแบบสัปดาหตอสัปดาห

Commit
by 16:00 on 12 January.

โปรดทราบวาแบบตอบกลับดัง
กลาวมีผลถึงสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2
Please note your commitment
is for the remainder of
Semester 2.

กรุณาแสดงความประสงค
สําหรับรูปแบบการเรียนการ
สอนภายในเที่ยง
วันที่ 12 มกราคม

Any Additional Questions?
หากมีขอสงสัยซักถามเพิ่มเติม?

Contact
Mrs. Tricia Flagler
Elementary Principal

patricia.ﬂagler@gesthailand.com

