Ref: KPIS 011/2021
February 12, 2021
Dear Parents,
As we come to the end of our second week back on campus for learning, we would like to thank
everyone for your help and support in enabling us to have almost all our children back at KPIS
and learning with their friends and teachers.
As such, there are a few points that we would like to remind our community about to help us
continue to have successful and safe learning environment:
Drop off / Pick up
➢ Arriving and leaving punctually is essential. Please help your child be ready to enter
campus as they arrive and leave at the end of the day, on time.
➢ Parents do not park in the drop off zone, and should drive away from the drop off zone.
Security guards are on duty to help guide traffic. Please help with this important process.
➢ Parents are not allowed to come on campus unless they have made an appointment.
Contact office@kpis.ac.th in advance should you need to come on to campus during the
school day.
➢ Parents should arrive promptly when collecting their child and have their KPIS Name card
visible in the windscreen to aid pick up. If you have misplaced your name card please
contact the front office.
➢ Should a child not arrive ready in time, ES / SS parents must circulate round to the pick up
point.
➢ Parking in the pick up zone is not allowed in the interest of traffic flow and safety. Name
cards must have KPIS Logo, Student name, and Grade level.
➢ Pick up zone for Kindergarten is at the front gate / Pick up zone for Elementary thru
Secondary is drive-through at the breezeway.
➢ It is essential that we follow our COVID-19 protocols, monitoring symptoms before coming
on to campus.
General Updates / Reminders
➢ For those families that have not yet completed the KPIS Community Contact Information
Update Survey, please complete by Monday, February 15.
➢ Please help to complete the bi-weekly update of the Self- Declaration Form. One entry per
family household.

➢ Please be reminded that Thursday, February 18 and Friday, February 19 are school
holidays for students. Students should not come to school on those days.
➢ Parents are encouraged to visit their respective Divisional websites : Kindergarten,
Elementary, and Secondary.
Thank you for your continued support.
Regards,
KPIS Leadership Team
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เรี ยนผูป
้ กครอง
ขณะนี้ การเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนฯ ก็ผา่ นมาสองสั ปดาหแ
้ งขอขอบคุณทุกทา่ นในความร่วมมือและการ
์ ลว้ โรงเรี ยนฯ ตอ
่
สนับสนุ นให้นักเรี ยนกลับมาเรี ยนและร่วมทาํ กิจกรรมกับเพือนๆ และคุณครู ในโรงเรี ยนฯ
เรายังคงจะขอเน้นยาํ ้ ถึงมาตรการตา่ งๆ ที่จะชว่ ยรักษาสภาพแวดลอ
้ มที่ปลอดภัยและสง่ เสริ มการเรี ยนรู้ สาํ หรับนักเรี ยนตอ่ ไป
้
ดังนี
การรับ-สง่ นักเรี ยน
➢ การมาถึงและกลับบา้ นอยา่ งตรงเวลา กรุ ณาชว่ ยนักเรี ยนเตรี ยมความพร้อมในการเขา้ มาภายในโรงเรี ยนฯ และ
ออกจากโรงเรี ยนฯ เมื่อถึงเวลาเลิกเรี ยน
้ เมื่อสง่ นักเรี ยนแลว้ เจา้ หน้าที่รักษา
➢ กรุ ณาไมจ่ อดรถบริ เวณจุดสง่ นักเรี ยนหน้าประตู และขับออกจากบริ เวณนัน
ความปลอดภัยจะคอยชว่ ยดูแลให้การจราจรเป็ นไปดว้ ยความเรี ยบร้อย กรุ ณาปฏิบัติตามมาตรการดังกลา่ ว
➢ ไมอ่ นุ ญาตให้ผูป
้ กครองเขา้ มาภายในโรงเรี ยนฯ นอกจากมีการนัดหมายไวล้ ว่ งหน้าแลว้ กรุ ณาติดตอ่
office@kpis.ac.th ลว่ งหน้า หากตอ
้ งการเขา้ มาภายในโรงเรี ยนฯ ในวันทาํ การ
➢ ผูป
้ กครองควรมาถึงโรงเรี ยนฯ พร้อมเพียงกับการรับบุตร ธิดา และกรุ ณานําป้ายรายชื่อของนักเรี ยนแสดงให้เห็น
ไดช้ ั ดเจนบริ เวณกระจกหน้ารถ หากทา่ นไมม
่ ีป้ายรายชื่อนักเรี ยน กรุ ณาติดตอ่ เจา้ หน้าที่ธุรการ
้
ึ ษาและมัธยมศก
ึ ษา ยังไมม
ก
➢ หากนักเรี ยนระดับชั นประถมศ
้ กครองจาํ เป็ นตอ
้ งวนรถมายังจุดรับ
่ าในจุดรับกลับ ผูป
กลับอีกครัง้
➢ กรุ ณาไมจ่ อดรถบริ เวณจุดรับกลับ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ป้ายรายชื่อจาํ เป็ นตอ
้ งมีสัญลักษณ์โรงเรี ยนฯ
ชื่อนักเรี ยน และระดับชั น้
้
ึ ษาและมัธยม จุดรับกลับจะ
ก
➢ จุดรับกลับสาํ หรับนักเรี ยนอนุ บาลคือบริ เวณประตูดา้ นหน้า และสาํ หรับระดับชั นประศ
อยูบ
่ ริ เวณ Breezeway
➢ การปฏิบัติตาม มาตรการ COVID-19 เป็ นเรื่ องสาํ คัญอยา่ งยิง่ โดยโรงเรี ยนฯ ขอความร่วมมือจากผูป
้ กครองคอย
สั งเกตอาการตา่ งๆของนักเรี ยน กอ
่ นมาโรงเรี ยนฯ
อัปเดตทั่วไป/แจง้ เตือน
➢ สาํ หรับครอบครัวใดที่ยังไมไ่ ดก
้ รอกแบบฟอร์ม KPIS Community Contact Information Update
Survey กรุ ณากรอกแบบฟอร์มภายในวันจันทร์ท่ี 15 กุมภาพันธ์
➢ กรุ ณากรอกแบบสอบถาม Self- Declaration Form ทุกๆ 2 สั ปดาห์ โดย 1 แบบฟอร์มตอ่ 1 ครอบครัว

➢ กรุ ณารับทราบวา่ วันพฤหัสบดีท่ี 18 และวันศุกร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ คือวันหยุดประจาํ ปี ของโรงเรี ยนฯ นักเรี ยนไม่
ตอ
้ งมาโรงเรี ยนฯ ในวันดังกลา่ ว
้
้
้ ั ธยมศก
ึ ษา, and ร ะดับชั นม
ึ ษา
บาล , ระดับชั นประถมศ
ก
➢ กรุ ณาเขา้ เยี่ยมชมเว็บไซตข์ องแตล่ ะระดับชั น้ ระดับชั นอนุ
้
ณสาํ หรับการสนับสนุ นที่ดีมาโดยตลอดของทุกทา่ นมา ณ โอกาสนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ พร้อมทังขอขอบคุ
ขอแสดงความนับถือ
KPIS Leadership Team

