
  

  
Ref:   KPIS/BE/di024/2021   
April   12,   2021   

  
Dear   KPIS   Community,   
  

Taking  into  consideration  the  current  covid-19  situation  in  the  country,  we  have  decided  that  next                 
week  we  will  not  be  returning  to  the  school  campus  as  a  community;   we  will  be  returning  via                    
Distance  Learning  April  19  -  23 .  The  school  will  continue  to  monitor  the  situation,  and  look  to  return                    
to   campus   learning   as   soon   as   safely   possible.  
  

As  always,  this  will  look  slightly  different  in  each  division;  therefore,  families  will  receive  emails  from                  
their  child’s  principal,  detailing  more  precisely  about  the  expectations  and  specific  restarting              
procedures   in   their   respective   divisions.   
  

It  is  important  to  keep  in  mind  that  although  distance  learning  is  in  effect,  students  may  come  on  to                     
campus  to  collect  belongings  needed  for  learning  at  home.  Students  may  come  on  to  campus                 
anytime   from    8am   until   3pm   Monday   through   Friday   (April   19-23) .     
  

When  entering  campus,  all  students  must  complete  a  self-declaration  form  QR  code,  scan               
Thaichana,  wear  masks,  and  pass  through  standard  COVID-19  protocol  at  the  front  gate.  We  ask                 
that  students   do  not  gather  in  large  groups ,  and   take  no  longer  than  necessary  to  collect                  
belongings   and   head   home.   Please   note   that   the   self-declaration   is   available   at    our   website .   
  

Additionally,  during  the  course  of  Distance  Learning,  we  will  be  documenting  the  learning               
experiences  taking  place  in  the  virtual  classrooms  across  all  divisions.  As  such,  should  you   not   want                  
your  child’s  image  to  be  used  for  any  marketing  purposes  via  our  social  media  channels,  please                  
contact   ritika.mir@kpis.ac.th   or   benjamin.edm@kpis.ac.th .  If  we  do  not  hear  from  you  by  April               
19,   we   will   assume   that   you   give   consent.   
  

We  continue  to  remind  everyone  to  take  good  care  of  yourselves,  use  good  hygiene  practices  for                  
general  hand  washing  and  sanitizing  at  home  and  in  public,  and  keep  strong  health  practices  in                  
general   (good   sleep   habits,   eating   well   and   healthily,   keeping   hydrated..etc).   
  

Regards,   
  

KPIS   Leadership   Team   
  
  
  
  
  

https://kpis.ac.th/
mailto:ritika.mir@kpis.ac.th
mailto:benjamin.edm@kpis.ac.th


  
  

  

Ref:   KPIS/BE/di024/2021  
12      เมษายน      2564   
  
เรยีน ผู ้ปกครอง ทราบ   
  
ใน สปัดาห ์หนา้  (19-23  เมษายน  2564 ) โรงเรยีน จะ ไม ่เปิด ให ้ม ีการ เรยีน การ สอน ที� โรง เรัยน  แต ่  เพื�อ ความ ตอ่      
เนื�อง ใน การ เรยีน การ สอน  เรา จะ ใช ้ วธิ ีการ เรยีน ทาง ไกล ใน รปู แบบ ออนไลน ์  โดย อยา่ง ที� ทราบ กนั  วธิ ีการ    
เรยีน การ สอน จะ แตก ตา่ง กนั ไป ตาม ชว่ง ระดบั ชั �น เรยีน  ซึ�ง แตล่ะ ครอบครัว จะ ได ้รับ อเีมล จาก คร ูใหญ ่ของ ระดบั  
ชั �น นั�นๆ  โดย จะ ม ีราย ละเอยีด ตา่งๆ  เกี�ยว กบั ขอ้ ปฏบิตั ิตวั ของ นักเรยีน  รวม ทั �ง วธิ ีและ หลกั การ เรยีน ของ ระดบั    
ชั �น เรยีน ตา่งๆ   
  
เพื�อ การ เรยีน ออนไลน ์อยา่ง ม ีประสทิธภิาพ  นักเรยีน สามารถ เขา้ มา รับ หนังสอื และ อปุกรณ ์การ เรยีน ของ ตนเอง  
ไดท้ี� โรง เรยีนฯ   ใน ระหวา่ง เวลา    8.00   น .   ถงึ   15.00   น .   ตลอด วนั จนัทร ์ถงึ วนั ศกุร ์  (19-23   เมษายน )   
  
สําหรับ การ เขา้ มา ภายใน โรง เรยีนฯ   นักเรยีน ทกุ คน ตอ้ง ม ี  QR   code   จาก แบบ ฟอรม์    Self-declaration   Form   
สแกน ไทย ชนะ  ใส ่หนา้กาก อนามยั  และ ผา่น การ ตรวจ ตาม นโยบาย  COVID-19  ณ  ประต ูโรง เรยีนฯ  ทาง โรง       
เรยีนฯ  ตอ้ง ขอ ความ รว่ม มอื ให ้นักเรยีน ไม ่มา กนั เป็นก ลุม่ ใหญ ่ และ ให ้อยู ่ภายใน โรง เรยีนฯ  เฉพาะ เวลา ที� จําเป็น      
กรณุา กรอก แบบ ฟอรม์ การ แสดง ตนใน    เว็บไซต ์   นี�     
  
สําหรับ ใน ชว่ง การ เรยีน การ สอน แบบ ออนไลน ์  ทาง โรง เรยีนฯ  จะ ทําการ บนั ทกึ วดิ ิโอ การ เรยีน การ สอน ใน แตล่ะ   
วชิา ใน ทกุ ชว่ง ระดบั ชั �น  หาก ทา่น ม ีความ ประสงค ์ ไม ่อนุญาต ให ้โรงเรยีน นํา ภาพ ของ บตุร  หลาน ของ ทา่น ไป ใช ้   
ใน การ โฆษณา ตาม ชอ่ง ทาง ตา่งๆ  ของ โรง เรยีนฯ  กรณุา แจง้ ที�   ritika.mir@kpis.ac.th   หรอื        
benjamin.edm@kpis.ac.th  หาก ทาง โรง เรยีนฯ  ไม ่ได ้รับ แจง้ จาก ผู ้ปกครอง ภายใน วนั ที�  19  เมษายน  ทาง      
โรง เรยีนฯ   จะ ถอืวา่ ผู ้ปกครอง ได ้ให ้อนุญาต แลว้   
  
โรง เรยีนฯ  ขอ ให ้ทกุ ทา่น ดแูล สขุภาพ  และ รักษา ความ สะอาด โดย การ ลา้ง มอื และ ใช ้เจล แอลกอฮอล ์อยา่ง   
สมํ�าเสมอ ทั �ง ภายใน บา้น และ ภายนอก บา้น  รวม ทั �ง การ รักษา กจิวตัร ประจํา วนั ที� ด ี  เชน่ การ พัก ผอ่น อยา่ง เพยีง   
พอ   อาหาร ที� ม ีประโยชน ์  และ ดื�ม นํ�า อยา่ง สมํ�าเสมอ   เป็นตน้   
  
จงึ เรยีน มา เพื�อ ทราบ   
คณะ ผู ้บรหิาร   
โรงเรยีน นานา ชา ตกิ ีรพัฒน ์   
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