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July 23,2021
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
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่ ขอความร่วมมือจากทุกท่านได ้โปรดสละเวลาตอบแบบสอบถามทีไ่ ด ้แนบมาด ้วยนี้
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