Ref:KPIS/DI/jk/0045/2021
August 17, 2021
Dear KPIS Community,
We hope this letter finds you well. As we continue to navigate through the COVID situation, it is
becoming increasingly apparent that our families are suffering financially as businesses close and many
important employment sectors have been put on hold.
Over the last few months, we have reviewed and reflected upon all aspects of our financial position,
looking into all possibilities of cost saving, including possible deferment of future projects. As a school,
100% of our resources come from the tuition payments received. This means, now more than ever, we are
having to be both fiscally responsible and creative in how to support our KPIS community.
At this time, we see the need to support our families further, in addition to extending payment options
and cash vouchers. As such, the school will be managing and providing the following areas of financial
support to our families;
-

Credit for meals.
Credit for T & R.
One time 15,000 B for ACY 2021-2022 support credit to all full tuition paying families
(per student per family).

Credit for meals and T & R fees will be determined at the end of this school year. Credits for meals and
T & R will be applied towards ACY 2022-2023 school fees. The one time support credit is applicable
towards ACY 2021-2022 semester 2 onwards.
KPIS recognizes the hardship that our families face and would like to do our best to provide assistance
whilst maintaining at the least, if not continuing to enhance, the quality of our education program.
Thus, we would like families to recognize and accept the fact that COVID is here to stay. We must all
move forward and take this challenge together. As such, we need to face the reality of the new normal
in education. In the school’s view, this would mean that the teaching and learning will be fluid. What this
means is as a school community, we must all be able to switch automatically and seamlessly between
onsite, hybrid, and online distance learning. Our team of professional educators are prepared to take
the lead, and we ask for your support in following our guidance and to trust us in providing the best
possible learning experience no matter the circumstances or what the future may hold.
This is the most equitable and economically feasible solution at this point, we hope that this seed
money would help to alleviate some of the financial burden caused by the pandemic and any
adjustments needed to support the newer models of learning that may take place in the future that we
are now living in.
Thank you for your continued support and understanding. We look forward to a year of establishing the
new norm in education.
Regards,
KPIS Executive Team
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เรียน ท่านผูป
้ กครอง
ทางโรงเรียนฯหวังว่าทุกท่าน จะสบายดี และมีสข
ุ ภาพแข็งแรงในชว่ งเวลานี้ ในขณะทีท
่ างโรงเรียนฯ
ิ ซงึ่ เป็ นทีแ
ั ว่า หลายครอบครัว ประสบ
เกาะติด และเฝ้ าระวังกับสถานการณ์ โควิด19 อย่างใกล ้ชด
่ น่ชด
ปั ญหาทางการเงิน จากการทีม
่ ธ
ี รุ กิจต ้องหยุดกิจการชวั่ คราว หรือการถูกหยุดจ ้างงาน ในธุรกิจหลัก
หลายสาขา
ในชว่ ง 2-3 เดือนทีผ
่ า่ นมา ทางโรงเรียนฯได ้ทบทวนอย่างหนัก ในทุกๆด ้าน เกีย
่ วกับเรือ
่ งการบริหาร
จัดการการเงิน และงบประมาณในการดำเนินงาน รวมถึงทุกความเป็ นไปได ้ทีจ
่ ะประหยัดค่าใชจ่้ าย รวม
ไปถึงความเป็ นไปได ้ทีจ
่ ะเลือ
่ นบางโครงการในอนาคตออกไปก่อน ในฐานะทีเ่ ป็ นโรงเรียนเอกชน ซงึ่
้
้
รายได ้ทีใ่ ชในการบริ
หารงาน มาจากค่าเทอมเพียงอย่างเดียว เราจำเป็ นต ้องใชความระวั
ง และ
สร ้างสรรค์อย่างมาก ในการบริหารงบประมาณ
แต่อย่างไรก็ตาม ในชว่ งเวลานี้ ทางโรงเรียนได ้เล็งเห็นถึงความจำเป็ น ทีจ
่ ะชว่ ยเหลือครอบครัวของเรา
ำ
่
เพิม
่ ขึน
้ นอกเหนือไปจากโปรแกรมผ่อนช ระ และบัตรกำนัลสวนลด ทีไ่ ด ้มีไปแล ้ว
ดังนัน
้ ทางโรงเรียนฯ จึงจะมีการชว่ ยเหลือทางการเงินเพิม
่ เติม ให ้กับท่านผู ้ปกครอง ดังต่อไปนี้
-

สว่ นลด ค่าอาหาร
สว่ นลด T&R
สว่ นลดพิเศษครัง้ เดียว 15,000 บาท ต่อปี สำหรับทุกครอบครัวทีช
่ ำระค่าเทอมเต็มจำนวน (ต่อ
นักเรียน 1 คน)

ึ ษานี้ โดยทีจ
สำหรับสว่ นลด ค่าอาหาร และ T&R จะแจ ้งให ้ทราบอีกครัง้ เมือ
่ จบปี การศก
่ ะปรากฏในใบ
ึ
ำ
่
้
่
แจ ้งหนีข
้ องปี การศกษา 2565-2566 ส หรับสวนลดพิเศษ 15,000 บาท จะใชเป็ นสวนลดสำหรับเทอม
ึ ษา 2564-2565 เป็ นต ้นไป
2 ของปี การศก
ิ อยู่ และต ้องการจะทำให ้ดีทส
ทางโรงเรียนทราบดีถงึ ความยากลำบาก ทีท
่ ก
ุ ครอบครัวของเราเผชญ
ี่ ด
ุ ใน
ึ ษา
การให ้ความชว่ ยเหลือทุกครอบครัวของเรา โดยทีต
่ ้องไม่สง่ ผลกระทบ ต่อคุณภาพโปรแกรมการศก
ทางโรงเรียนใคร่ขอให ้ทุกครอบครัว ตระหนักและยอมรับความจริงทีว่ า่ โควิด19 จะยังอยูก
่ บ
ั เราไปอีกชว่ ง
ิ ความท ้าทายนีไ
เวลาหนึง่
พวกเราทุกคนคงต ้องก ้าวเดินไปข ้างหน ้า และเผชญ
้ ปด ้วยกัน ดังนัน
้ เรา
ิ กับความเป็ นจริงกับระบบการศก
ึ ษาวิถใึ หม่ ในมุมมองของโรงเรียน นีห
ต ้องเผชญ
่ มายความว่า การ
ึ ษาจะต ้องสามารถปรับเปลีย
ศก
่ นได ้อย่างคล่องตัว นีห
่ มายความว่า ในสงั คมโรงเรียนของเรา จะต ้อง
สามารถปรับเปลีย
่ น ได ้อย่างอัตโนมัต ิ ราบรืน
่ และไม่ตด
ิ ขัด ไม่วา่ จะเป็ นการเรียนทีโ่ รงเรียน การเรียน
่ ารเรียนแบบออนไลน์ คณะครูและเจ ้าหน ้าทีข
แบบผสมผสาน หรือแม ้กระทัง่ ไปสูก
่ องเรา จะทำหน ้าที่
เป็ นผู ้นำ ในขณะทีเ่ ราขอความร่วมมือจากทุกท่าน เพือ
่ สนับสนุนในการนำทางของเรา และความมัน
่ ใจ
่ ใดก็ตาม
ทีท
่ างโรงเรียนจะทำหน ้าทีน
่ ใี้ ห ้ดีทส
ี่ ด
ุ ไม่วา่ สถานการณ์ในอนาคต จะเป็ นเชน
ึ ษา
ณ เวลานี้ จำนวนเงินนีเ้ ป็ นสงิ่ ทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ทีโ่ รงเรียนฯจะสามารถทำได ้ โดยไม่กระทบต่อคุณภาพการศก
ของโรงเรียนในภาครวม เราหวังว่าเงินตัง้ ต ้นนี้ จะสามารถชว่ ยบรรเทาภาระทางการเงิน ทีไ่ ด ้รับผลกระทบ

จากโรคระบาด ได ้บ ้าง รวมไปถึงการปรับตัว ทีจ
่ ะสนับสนุนการเรียนในรูปแบบใหม่ๆ ทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ ใน
อนาคตของพวกเรา
ขอขอบคุณ สำหรับความสนับสนุน และความเข ้าใจทีท
่ ก
ุ ท่านมีให ้โรงเรียนฯ มาโดยตลอด พวกเราจะ
ึ ษา วิถใึ หม่ ทีจ
ทำให ้ดีทส
ี่ ด
ุ ในการศก
่ ะเกิดขึน
้ ในปี นี้
ขอแสดงความนับถือ
คณะผู ้บริหาร โรงเรียนนานาชาติกรี พัฒน์

