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Dear KPIS Community,

School Reopening Update

As you are most likely aware, the situation in the country regarding the current pandemic has continued to
provide much uncertainty, with cases rising dramatically in recent weeks especially in Bangkok. This has
led to the extension of lockdown protocols in many provinces, and further restrictions being put in place.
As the school continues to prepare for regular openings, and at the same time taking into consideration the
current situation with the Covid-19 pandemic, we would like to announce the rescheduling of the school
opening from August 9, 2021 to August 23, 2021 for the safety and well being of our community. This
means that we will be adding in 1 week in December and June respectively to make up for this time.

Over the past, almost 2 years, together we have battled the Covid-19 pandemic. The time has come that
we must accept the reality that Covid-19 is here to stay for a while. As such, it is our belief that the best
solution for our survival and success is to best understand how to continue living while it surrounds us.

In regards to the education and learning of our students, we are committed to maintaining the acquisition
of knowledge and skills. With that being said, together we must share our thoughts and ideas as to how
best to keep our children learning, and not allow the time to pass without value or positive impact, while
keeping safe and healthy.

During the first wave of the pandemic, in many countries around the world, including Thailand, we have
seen the implementation of Online Distance Learning. Currently, we observe the methods to counteract the
Covid-19 situation across the globe, whether that be the administration of vaccines, or protocols to mitigate
the spread of the virus or in education. Through doing so, we are able to observe differences in
approaches in regards to suitability and local context. In Thailand, we should not rest all our hopes on the
government alone; thus, we as a KPIS Family, must find the best solution together.

The International Schools Association of Thailand (ISAT) of which we are a member has been working with
different government agencies in an effort to gain permission to have students on campus in some form. A
proposal will be discussed in order to allow international schools to create a safe school model which
would enable us to open our campus to students, most likely a hybrid model.

Hybrid Model

As such, from all the examples that we have been considering and researching via UNESCO and other
recognised sources, it is the model used by the United Kingdom put into place following the widespread
administration of vaccinations for their population that we would like to share, where schools were able to
open as a Hybrid model. What this means is that there was a mixture of on campus and distance learning in



order to facilitate both continued learning and a successful safe return to school campus, beginning with
children in the early years to Year 1 (age 3 - 7) returning to school for onsite learning while older children
studied distance learning from home in the first few weeks of school. Following this set up, schools
gradually allowed other grade levels to return adhering to strict protocols that we are familiar with here in
Thailand also: mask wearing for all, routine hand washing, physical distancing, vaccinations of faculty and
staff, body temperature and symptoms screening, and additional possible antigen testing of people
coming onto campus.

To coincide with all of the aforementioned protocols, regular updating of exposure to possible covid cases
from family members, whether at home, through work, or any other situation is a mandated aspect in order
to respond appropriately to situations of infection within the community and isolate the high-risk groups
from the rest of the school population. All children who had shared a class or room with the confirmed case
during their infectious period would be considered contacts. For example, if one person is confirmed as
testing positive within the class group, then the class would be immediately closed, if two people were
confirmed as positive then the whole grade level would most likely need to be shut down. In instances
where classes are closed, then an immediate switch to online learning would ensue to facilitate continuity
of learning in the interim.

Moving Forward Together

We would like everyone to appreciate that Covid-19 is yet another virus or disease that we have to learn to
live with. More so, as a school, we want our students to come and learn on campus as much as possible;
therefore, the example from the United Kingdom is most likely an example of “new normal” that everyone
could accept. Thus, we lean toward this mindset, and in doing so, also ask for the support of our parent
community through your suggestions, observations, comments, questions, and concerns, in the event that
we are to propose possible options for opening as hybrid model with the Ministry of Education and (sor bor
kor) similar to the model mentioned above.

We will continue to make the case to the government agencies that with high staff vaccination levels and
strong COVID prevention measures, we can safely have at least a proportion of students on campus. There
are strong learning, social, emotional and physical health reasons for having students in a school setting.

We would like to hear from all parents as to your thoughts and feelings on this by completing the survey
here.  Please help by taking a few minutes to complete the survey by 12pm on Friday, July 30, 2021.

We will be informing the KPIS community with further updates soon regarding the divisional hybrid models
and updates to the school calendar.

Thank you for your collaboration, cooperation and understanding.

Best regards,

KPIS Executive Team

https://forms.gle/hD2zZju5Yp3tbkJw9
https://forms.gle/hD2zZju5Yp3tbkJw9
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เรยีน ทา่นผูป้กครอง

School Reopening Update

อยา่งที�ทกุทา่นไดท้ราบกนัแลว้วา่สถานการณก์ารระบาดของโควดิ-19 ในประเทศไทยโดยเฉพาะ
กรงุเทพมหานครในขณะนี�ยงัอยูใ่นขั �นวกิฤติ มจํีานวนผูต้ดิเชื�อและเสยีชวีติในแตล่ะวนัเพิ�มขึ�นเป็นจํานวนมาก
อยา่งตอ่เนื�อง ทางโรงเรยีนฯ จงึเห็นควรใหเ้ลื�อนการเปิดเทอมออกไปจากเดมิวนัที� 9 สงิหาคม เป็นวนัที� 23
สงิหาคม ทั �งนี�เพื�อความปลอดภยัของพวกเราทกุคน และเพื�อเฝ้าดสูถานการณข์องการแพรร่ะบาดวา่จะไป
ในทศิทางใด ทางโรงเรยีนฯ จะเพิ�มวนัชดเชยในเดอืนธนัวาคม และเดอืนมถินุายนเป็นเวลาเดอืนละ 1 สปัดาห์
ใหแ้ทน

เกอืบ 2 ปีที�ผา่นมา ที�พวกเรา ไดต้อ่สูก้บัโควดิ-19 มาจนถงึปัจจบุนั ขณะนี�ถงึเวลาที�เราทกุคนจะตอ้งยอมรับ
ความจรงิวา่ โควดิคงจะอยูก่บัเราไปอกีระยะนงึ ซึ�งทางออกที�ดทีี�สดุที�เราทกุคนจะอยูร่อดไดค้อืตอ้งเรยีนรูว้ธิี
ที�จะอยูร่ว่มกบัโควดิ-19 ใหไ้ด ้ ที�ผา่นมาหลายประเทศทั�วโลกไดใ้ชว้ธิกีารเรยีนแบบออนไลน์ Online
distance learning แตปั่จจบุนัจากการสงัเกตดกูารตอบรับสถานการณโ์ควดิทั�วโลกไมว่า่จะเป็นเรื�องการฉดี
วคัซนี มาตรการการดแูลควบคมุการแพรร่ะบาด ตลอดจนเรื�องการศกึษา ในแตล่ะประเทศกจ็ะมวีธิแีกปั้ญหา
ที�แตกตา่งกนัไปตามความเหมาะสม และบรบิทของแตล่ะประเทศ

ในสว่นของประเทศไทย เราคงหวงัพึ�งรัฐบาลอยา่งเดยีวไมไ่ด ้ เพราะฉนั�น ในครอบครัว KPIS เราคงตอ้งหา
ทางออกที�ดทีี�สดุรว่มกนั ซึ�งในขณะนี�สมาคมโรงเรยีนนานาชาตแิหง่ประเทศไทย (ISAT) (ซึ�ง KPIS เป็น
สมาชกิ) กําลงัปรกึษาหารอืกบัภาครัฐเพื�อที�จะใหส้ามารถเปิดเรยีนที�โรงเรยีนได ้ และน่าจะเป็นการเปิดเรยีน
แบบ  ผสมผสาน โดยการเรยีนที�โรงเรยีน ควบคูไ่ปกบัการเรยีนออนไลน ์(Hybrid Model)

Hybrid Model

อนึ�ง ตามที�ไดศ้กึษาขอ้มลูของ UNESCO ถงึตวัอยา่งของตา่งประเทศที�เห็นไดช้ดัเจน และอยากจะนํามา
เรยีนใหท้กุทา่นไดรั้บทราบคอืของประเทศองักฤษ หลงัจากที�ประชากรของเขาไดรั้บวคัซนีมากขึ�น เขาจงึได ้
เริ�มเปิดโรงเรยีน เป็นแบบ Hybrid model คอืการเรยีนแบบผสมผสานระหวา่งการเรยีนออนไลน์ และการมา
เรยีนที�โรงเรยีน โดยในชว่งแรกจะใหเ้ด็กเล็ก (อายุ 3 - 7 ปี) เริ�มมาเรยีนที�โรงเรยีนกอ่น และเด็กโตเรยีนออน
ไลนท์ี�บา้นไปพรอ้มกนั หลงัจากเริ�มมา 1-2 สปัดาห์ จงึทยอยเปิดเรยีนที�โรงเรยีนในระดบัชั �นอื�น ๆ ตามมา โดย
ใชม้าตรการควบคมุเดยีวกนัคอื ใสห่นา้กาก, ลา้งมอืบอ่ยๆ, การเวน้ระยะหา่งทางสงัคม, มกีารฉดีวคัซนีใน
คณะครแูละบคุลากรทกุคนในโรงเรยีนนั�นๆ อกีทั �งมมีาตรการในการคดักรองโดยใชว้ธิวีดัไข,้ Antigen rapid
test เป็นตน้



นอกจากนั�นแลว้ เพื�อใหม้กีารป้องกนัอยา่งตอ่เนื�อง ตอ้งมกีารแจง้เรื�องการตดิเชื�อของสมาชกิในครอบครัว
อยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อทางโรงเรยีนจะไดต้ั �งรับกบัสถานการณไ์ดอ้ยา่งทนัทว่งที ซึ�งมาตรการในการตอบรับ
สถานการณใ์นกรณีที�มคีนใกลช้ดิทั �งในครอบครัว ญาตพิี�นอ้งและที�ทํางานของผูป้กครองเป็นหรอืเสี�ยงตอ่การ
ไดรั้บเชื�อโควดิ ที�โรงเรยีนของเขากจ็ะไดร้บีจัดการแยกโดยทนัที เชน่ถา้เป็น 1 คนจะปิดหอ้งเรยีนเพื�อฆา่เชื�อ
ทําความสะอาดบรเิวณที�ตอ้งสงสยัทั �งหมด หาก 2 คนจะปิดทั �งระดบัชั �น เป็นตน้ กรณีที�มกีารปิดหอ้งเรยีน
เพื�อความตอ่เนื�องในการเรยีนรูท้ี�ดี การเรยีนการสอนจะปรับเป็นแบบออนไลนช์ั�วคราวจนกวา่จะพน้ระยะการ
ตดิเชื�อ

Moving Forward Together

เราอยากใหท้กุทา่นไดม้องวา่โควดิเป็นโรคหรอืไวรัสชนดิหนึ�งที�เราทกุคนตอ้งใชช้วีติประจําวนัรว่มกนัไปกบั
โควดิใหไ้ด ้ ทั �งนี� โรงเรยีนฯ กอ็ยากจะใหนั้กเรยีนของเรามาเรยีนที�โรงเรยีนฯ ใหไ้ดม้ากที�สดุ ซึ�งจากตวัอยา่ง
ของประเทศองักฤษ น่าจะเป็นตวัอยา่งวถิชีวีติแนวใหม่ new normal ที�ทกุคนน่าจะรับได ้ โรงเรยีนฯ จงึมแีนว
คดิและขอความสนับสนุนในความคดิเห็นจากทกุทา่นวา่ ทา่นมคีวามคดิเห็น หรอืเห็นดว้ยอยา่งไรบา้ง เพื�อ
ทางโรงเรยีนฯ จะไดทํ้าเรื�องเสนอไปยงักระทรวงศกึษาธกิาร และ ศบค. ในการที�จะเปิดการเรยีนการสอนแบบ
hybrid model เหมอืนประเทศองักฤษ

จงึเรยีนมาเพื�อขอความรว่มมอืจากทกุทา่นไดโ้ปรดสละเวลาตอบแบบสอบถามที�ไดแ้นบมาดว้ยนี� ภายใน
วนัที� 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 12.00 น.

โรงเรยีนฯ จะแจง้ความคบืหนา้อื�นๆ รวมทั �งรายละเอยีดของ hybrid model ของแตล่ะชว่งชั �น และปฏทินิ
โรงเรยีนฯ ที�แกไ้ขใหมใ่หท้า่นทราบตอ่ไป

พรอ้มทั �งขอขอบคณุในความเขา้ใจ และความรว่มมอืดว้ยดมีาโดยตลอดของทกุทา่นมา ณ โอกาสนี�

ขอแสดงความนับถอื
คณะผูบ้รหิาร
โรงเรยีนนานาชาตกิรีพัฒน์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTgmTBUMvStXnNupD1y2aIUYQJGfq5ciyXn_ksuNPaVCTlgg/viewform

