Ref:KPIS/BE/cs022/2021
April 9, 2021
Dear KPIS Community,
Today, we head to our well-earned Songkran / Spring break. This means that school will reopen on April
19. Of course, we are hopeful that we will be able to come back on campus at that time, with much
depending on the status of the pandemic in the country.
We need to thank our teaching staﬀ, students and parents for being able to shift quickly into Distance
Learning. Such sudden changes are not always easy to deal with; yet this time around things appeared to
have been smoother. We appreciate everyone’s eﬀorts in this regard.
This week, without doubt, has been a challenging period for all of us, most notably for those who have
waited on results following testing for covid-19. We should all spare a thought for the two young children
who also tested positive and are now dealing with the virus along with their families. We wish them a
speedy recovery, a sentiment surely shared by all.
In regard to other ongoing cases in the community, particularly that involving our Grade 11 student (case 4),
we are currently still waiting for updates on test results from the 2 family members who had close contact
with the positive carrier of covid-19.
For the most recent case (case 5) in the Kindergarten Hippos, we are still awaiting further clariﬁcation on
test results, having advised 14 days quarantine for all who had possible close contact with the child on
Monday, April 5.
In both cases, once we receive the results, we will further update the community.
At present, timelines suggest that the cases did not originate from within the school community directly,
which, added to the deep cleaning being done, is a good sign for KPIS moving forward. However, it is a
timely reminder for 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.
We are in this together, and we will get through it. Enjoy your holidays and stay safe.
Warm regards,
KPIS Leadership Team

Ref:KPIS/BE/cs022/2021
9 เมษายน 2564
เรียน ผูปกครอง
้

วันนีเป็ นวันเรียนวันสุดท ้ายก่อนโรงเรียนฯ จะปิ ดเทอมช่วงสงกรานต์และเปิ ดอีกครังในวันที 19 เมษายน เราหวังเป็ น
อย่างยิงว่าจะกลับมาเปิ ดเรียนไดตาม
้
ทีตังใจ แต่ทังนีขึนอยูกั
่ บสถานการณ์การระบาดภายในประเทศ ณ ขณะนันทีต ้องดู
กันต่อไป
ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณคณะครู ผูปกครอง
้
และนักเรียนทุกคนทีสามารถปรับตัวตังรับสถานการณ์ในครังนีไดเป็
้ นอย่าง
ดี ซึงเราเข ้าใจดีว่ามันไม่ใช่เรืองง่ายเลย โดยเฉพาะอย่างยิงในสัปดาห์นีทีบางท่านต ้องรอผลตรวจหาเชืออย่างใจจดใจ
จ่อ
พวกเราขอส่งกําลังใจไปถึงนักเรียนสองคนของเราทีไดรั้ บทราบผลตรวจเป็ นบวกและกําลังพักรักษาตัวอยูกั
่ บ
ครอบครัว เราขอภาวนาใหทั
้ งสองคนมีอาการดีขึนในเร็ววัน
สําหรับกรณีอืนๆ รวมถึงกรณีของนักเรียนเกรด 11 (กรณีที4) สมาชิกสองคนในครอบครัวทีไดสั้ มผัสใกลชิ
้ ดกับผูติ
้ ดเชือยัง
คงรอความคืบหน ้าของผลตรวจอยู่
สําหรับกรณีล่าสุด (กรณีที 5) นักเรียนชันอนุบาลห ้องฮิปโป ระหว่างรอทราบผลตรวจนัน ทางโรงเรียนฯ ขอใหบุ้ คคลใดๆ
ทีอาจไดสั้ มผัสใกลชิ
้ ดกับนักเรียนคนดังกล่าวในวันจันทร์ที 5 เมษายนทีผ่านมาไดแยก
้
กักตัวเป็ นระยะเวลา 14 วัน
ทางโรงเรียนฯ จะทําการแจ ้งใหทุ
้ กท่านทราบเมือไดรั้ บทราบผลตรวจหาเชือของทัง 2 กรณีข ้างต ้น
จากข ้อมูลทังหมดในขณะนีทีไดรวบรวม
้
มา ตารางเวลาเปิ ดเผยให ้ท่านทราบว่ากรณีต่างๆ ทีเกิดขึนนันไม่ไดเกิ
้ ดจากใน
โรงเรียนฯ ของเรา อนึง การทําความสะอาดและฆ่าเชือโรคทีโรงเรียนฯ ก็เป็ นอันใกลเสร็
้ จสินแล ้ว อย่างไรก็ตาม ขอให ้
พวกเราทุกคนไดหมั
้ นดูแลรักษาตนเองใหดี้ ในเรืองการรักษาความสะอาด การฆ่าเชือโรค การล ้างมืออย่างถูกสุขอนามัย
ทังทีบ ้านและเมืออยูใน
่ ทีสาธารณะ
ด ้วยความร่วมมือร่วมใจกัน พวกเราจะก ้าวผ่านวิกฤตินีไปด ้วยกัน ขอใหทุ
้ กท่านมีความสุขกับเทศกาลวันสงกรานต์ และ
ปลอดภัยกันถ ้วนหน ้า
ขอแสดงความนับถือ
คณะผูบริ
้ หาร
โรงเรียนนานาชาติกรพั
ี ฒน์

