Ref: KPIS/BE/032/2021
18 May 2021
Dear KPIS Community,
As we head toward the end of this academic year, it is time for us to talk about transitions for our students
who are at key transitional stages of their learning and development: Kindergarten going to Grade 1, Grade
5 going to Grade 6, Grade 6 going to Grade 7, and Grade 8 going to Grade 9.
These are key periods in the educational progress of our students and it is important for both parents and
students to preview the exciting learning opportunities, challenges , and changes ahead in the coming
year. As such, we have arranged online Transition meetings for both parents and students by Division at
the following dates and times:
★
★
★
★

Current Kindergarten Parents and Students: May 24 @ 2 pm (meet.google.com/izi-zurr-bxd)
Current Grade 5 Parents and Students: May 25 @ 2 pm (meet.google.com/byu-zjry-aji)
Current Grade 8 Parents and Students: May 26 @ 2 pm (meet.google.com/sda-zeuk-tgj)
Current Grade 6 Parents and Students: May 27 @ 2 pm (meet.google.com/xfy-nomu-xze)

Parents need only to click the link next to the designated time to enter the meeting. If you are unable to
attend, this meeting will be recorded and shared at a later date.
We look forward to seeing you there.
Regards,

KPIS Leadership Team

Ref: KPIS/BE/cs032/2021

18 พฤษภาคม 2564
เรียน ท่านผู ้ปกครอง
ึ ษานีแ
ขณะนี้ ใกล ้จะปิ ดภาคเรียนปี การศก
้ ล ้ว ทางโรงเรียนฯ มีความประสงค์ทจ
ี่ ะพูดคุยกับท่านผู ้ปกครองถึงการ
ึ ษาสำหรับนักเรียนระดับชน
ั ้ อนุบาล ขึน
สง่ ผ่านการเปลีย
่ นระดับการศก
้ เกรด 1, เกรด 5 ขึน
้ เกรด 6, เกรด 6 ขึน
้ เกรด 7
และ เกรด 8 ขึน
้ เกรด 9
ึ ษาของนักเรียน
ในชว่ งดังกล่าวถือเป็ นชว่ งสำคัญทางความก ้าวหน ้าด ้านการศก
ซงึ่ เป็ นสงิ่ สำคัญสำหรับผู ้
ปกครองและนักเรียนทีจ
่ ะมีโอกาสได ้เห็นตัวอย่างในการเรียนรู ้ทีน
่ ่าตืน
่ เต ้น ท ้าทาย และการเปลีย
่ นแปลงทีก
่ ำลังจะเกิด
ึ ษาหน ้าทีจ
ั ้ ดังกล่าว
ขึน
้ ในปี การศก
่ ะมาถึง ดังนัน
้ ทางโรงเรียนฯ จึงจะได ้จัดให ้มีการประชุมสำหรับผู ้ปกครองระดับชน
ผ่านทาง Google Meet ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
●

ั้
ผูป
้ กครองและน ักเรียนระด ับชนอนุ
บาล 3 ณ ปัจจุบ ัน: วันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม เวลา 14.00-15.00 น.
(meet.google.com/izi-zurr-bxd)

●

ั้
ผูป
้ กครองและน ักเรียนระด ับชนเกรด
5 ณ ปัจจุบ
ุ ัน: วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม เวลา 14.00-15.00 น.
(meet.google.com/byu-zjry-aji)

●

ั้
ผูป
้ กครองและน ักเรียนระด ับชนเกรด
8 ณ ปัจจุบ ัน: วันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม เวลา 14.00-15.00 น.
(meet.google.com/sda-zeuk-tgj)

●

ั้
ผูป
้ กครองและน ักเรียนระด ับชนเกรด
6 ณ ปัจจุบ ัน: วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม เวลา 14.00-15.00 น.
(meet.google.com/xfy-nomu-xze)

ผู ้ปกครองสามารถคลิ๊ กลิง้ ค์ด ้านบนเพือ
่ เข ้าร่วมการประชุม ทัง้ นี้ หากผู ้ปกครองท่านใดไม่สามารถเข ้าร่วมการ
ประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวได ้ ทางโรงเรียนฯ จะทำการบันทึกภาพการประชุมและสง่ ให ้ท่านในภายหลัง
จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ
คณะผู ้บริหาร
โรงเรียนนานาชาติกรี พัฒน์

