
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

https://meet.google.com/izi-zurr-bxd?hs=224
http://meet.google.com/byu-zjry-aji
http://meet.google.com/sda-zeuk-tgj
http://meet.google.com/xfy-nomu-xze


Ref: KPIS/BE/cs032/2021

18 พฤษภาคม 2564

เรยีน ทา่นผูป้กครอง

ขณะนี� ใกลจ้ะปิดภาคเรยีนปีการศกึษานี�แลว้ ทางโรงเรยีนฯ มคีวามประสงคท์ี�จะพดูคยุกบัทา่นผูป้กครองถงึการ
สง่ผา่นการเปลี�ยนระดบัการศกึษาสําหรับนักเรยีนระดบัชั �นอนุบาล ขึ�นเกรด 1, เกรด 5 ขึ�นเกรด 6, เกรด 6 ขึ�นเกรด 7
และ เกรด 8 ขึ�นเกรด 9

ในชว่งดงักลา่วถอืเป็นชว่งสําคญัทางความกา้วหนา้ดา้นการศกึษาของนักเรยีน ซึ�งเป็นสิ�งสําคญัสําหรับผู ้
ปกครองและนักเรยีนที�จะมโีอกาสไดเ้ห็นตวัอยา่งในการเรยีนรูท้ี�น่าตื�นเตน้ ทา้ทาย และการเปลี�ยนแปลงที�กําลงัจะเกดิ
ขึ�นในปีการศกึษาหนา้ที�จะมาถงึ ดงันั�น ทางโรงเรยีนฯ จงึจะไดจั้ดใหม้กีารประชมุสําหรับผูป้กครองระดบัชั �นดงักลา่ว
ผา่นทาง Google Meet ตามวนัและเวลาดงัตอ่ไปนี�

● ผูป้กครองและนกัเรยีนระดบัช ั�นอนบุาล 3 ณ ปจัจบุนั: วนัจันทร ์ที� 24 พฤษภาคม เวลา 14.00-15.00 น.
(meet.google.com/izi-zurr-bxd)

● ผูป้กครองและนกัเรยีนระดบัช ั�นเกรด 5 ณ ปจัจุบุนั: วนัองัคาร ที� 25 พฤษภาคม เวลา 14.00-15.00 น.
(meet.google.com/byu-zjry-aji)

● ผูป้กครองและนกัเรยีนระดบัช ั�นเกรด 8 ณ ปจัจบุนั: วนัพธุ ที� 26 พฤษภาคม เวลา 14.00-15.00 น.
(meet.google.com/sda-zeuk-tgj)

● ผูป้กครองและนกัเรยีนระดบัช ั�นเกรด 6 ณ ปจัจบุนั: วนัพฤหสับด ีที� 27 พฤษภาคม เวลา 14.00-15.00 น.
(meet.google.com/xfy-nomu-xze)

ผูป้กครองสามารถคลิ�กลิ�งคด์า้นบนเพื�อเขา้รว่มการประชมุ ทั �งนี� หากผูป้กครองทา่นใดไมส่ามารถเขา้รว่มการ
ประชมุตามวนัและเวลาดงักลา่วได ้ทางโรงเรยีนฯ จะทําการบนัทกึภาพการประชมุและสง่ใหท้า่นในภายหลงั

จงึเรยีนมาเพื�อทราบ

ขอแสดงความนับถอื
คณะผูบ้รหิาร
โรงเรยีนนานาชาตกิรีพัฒน์

http://meet.google.com/izi-zurr-bxd
http://meet.google.com/byu-zjry-aji
http://meet.google.com/sda-zeuk-tgj
http://meet.google.com/xfy-nomu-xze

