KPIS INTERNATIONAL SCHOOL

Ref:KPIS/BE/ow/0061/2021
October 21, 2021
Dear KPIS Community,
Please find the important information regarding the return to onsite learning at KPIS
Timeline for campus return
Following the yesterday’s announcement we would like to update you with the timeline
for shifting to onsite hybrid model of learning as below:
➢ October 25 - 28 Nursery - Kindergarten Onsite orientation (more details to follow
from Ms. Irene today)
➢ November 1- 3 Grade 1-12 transition to Hybrid Learning model (more details to
follow from Ms. Mari and Mr Ben on Tuesday October 26, 2021)
➢ November 1 Nursery - Kindergarten Hybrid Model learning begins
➢ November 4-5 Parent Teacher Conference online (ES/SS)
➢ November 8 Hybrid model learning for all students
ATK Testing
As per the government guidelines and mandates, regular ATK testing is required for
students and staff coming onsite.
The first test must be an ATK test through a local clinic or hospital, submitting the
certificate via screening form linked inside the ATK guidelines here. Following that
testing is twice per week on Sunday and Wednesday. This will begin in earnest on
Sunday, October 31, 2021.
KPIS can distribute tests for students at a reduced rate of 70-100 baht per kit (depending
on test type); these will be handed to students when coming onto campus and can be
paid for by 2-week bundles (4 test kits). These can be bought from the finance office,
please contact finance@kpis.ac.th for details.
More information regarding division specifics will be emailed to parents directly by their
child’s principal.
Regards,
KPIS Leadership Team

KPIS INTERNATIONAL SCHOOL

Ref:KPIS/BE/ow/0061/2021
21 ตุลาคม 2564
เรียนท่านผูป
้ กครอง
ขอความกรุณาท่านผู ้ปกครองอ่านข ้อความสำคัญนี้ เนือ
่ งจากเกีย
่ วข ้องกับการกลับเข ้ามาเรียนในโรงเรียนฯ
แบบ Onsite ของโรงเรียนนานาชาติกรี พัฒน์
่ งเวลาในการเริม
ชว
่ กล ับเข้ามาเรียนในโรงเรียนฯ
จากประกาศเมือ
่ วานนี้ (20 ตุลาคม 2564) เกีย
่ วกับการกลับเข ้ามาเรียนในโรงเรียนฯ ทีไ่ ด ้แจ ้งให ้ท่านผู ้
ปกครองทราบในเบือ
้ งต ้นแล ้วนัน
้ ทางโรงเรียนฯขอแจ ้งความคืบหน ้าและรายละเอียดถึงรูปแบบการเปิ ดเรียน
แบบไฮบริด (Hybrid Model) ดังนี้
ั ้ เนิรส
์ เซอร์รถ
ี่ งึ อนุบาลจะมีการปฐมนิเทศทีโ่ รงเรียน (Ms. Irene
➢ ว ันที่ 25-28 ตุลาคม ในระดับชน
จะแจ ้งรายละเอียดให ้ท่านทราบในวันนี้ (21 ตุลาคม 2564))
ั ้ เกรด 1-เกรด 12 จะมีการเรียนการสอนแบบไฮบริด (Hybrid
➢ ว ันที่ 1-3 พฤศจิกายน ในระดับชน
Model) (Ms. Mari และ Mr. Ben จะแจ ้งรายละเอียดให ้ท่านทราบ ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564)
ั ้ เนิรส
์ เซอร์รถ
ี่ งึ อนุบาลจะเริม
่ การเรียนการสอนแบบไฮบริด (Hybrid
➢ ว ันที่ 1 พฤศจิกายน ในระดับชน
Model)
ั ้ ประถมและมัธยมจะมีการประชุมผู ้ปกครองในรูปแบบออนไลน์
➢ ว ันที่ 4-5 พฤศจิกายน ในระดับชน
ั ้ ประถมและมัธยมจะเริม
่ การเรียนการสอนแบบไฮบริด (Hybrid
➢ ว ันที่ 8 พฤศจิกายน ในระดับชน
Model)
ื้ โควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK
การตรวจหาเชอ
ื้ โควิด-19 สำหรับ
ตามข ้อกำหนด คำแนะนำและมาตรการของรัฐบาล ได ้กำหนดให ้ต ้องมีการตรวจหาเชอ
นักเรียน ครู และบุคลากรทีเ่ ข ้ามาภายในบริเวณโรงเรียนฯ
ื้ โควิด-19 ด ้วยชุดตรวจ ATK ในครัง้ แรกก่อนทีจ
การตรวจหาเชอ
่ ะกลับเข ้ามาในบริเวณโรงเรียนฯนัน
้ จะต ้อง
เป็ นการตรวจด ้วยสถานพยาบาลเท่านัน
้ และต ้องสง่ ผลตรวจทีเ่ ป็ นเอกสารรับรองจากสถานพยาบาลเข ้ามายัง
แบบฟอร์มคัดกรองทีท
่ างโรงเรียนแนบไว ้พร ้อมกับคำแนะนำในการตรวจ ATK นี้ และต่อจากนัน
้ จะต ้อง
้
ื
ั
่
ึ
ตรวจหาเชอโควิด-19 ด ้วยชุดตรวจ ATK จำนวน 2 ครัง้ ต่อสปดาห์ ซงจะตรวจในวันอาทิตย์และวันพุธ โดยเริม
่
ตรวจและสง่ ผลการตรวจตัง้ แต่วน
ั อาทิตย์ท ี่ 31 ตุลาคม 2564
ื้ โควิด-19 ATK จำหน่าย
เพือ
่ เป็ นการอำนวยความสะดวกให ้กับท่านผู ้ปกครอง ทางโรงเรียนฯ มีชด
ุ ตรวจหาเชอ
ื้ ได ้เมือ
ให ้กับนักเรียนในราคา 70-100 บาทต่อชุด (ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ประเภทของชุดตรวจ) โดยสามารถสงั่ ซอ
่ นักเรียน
ั ดาห์ สงั่ ซอ
ื้ ได ้ทีฝ
เดินทางมายังโรงเรียน ครัง้ ละ 4 ชุดตรวจ สำหรับการตรวจ 2 สป
่ ่ ายการเงิน และสามารถ
้ น
สอบถามรายละเอียดได ้ที่ finance@kpis.ac.th ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับความสะดวกของผูป
้ กครอง ไม่ได้
ื้ แต่อย่างใด
เป็นการบ ังค ับซอ
ั ้ คุณครูใหญ่จะแจ ้งท่านผ่านทางอีเมล์อก
สำหรับรายละเอียดการเปิ ดเรียนของแต่ละระดับชน
ี ครัง้ หนึง่
ขอแสดงความนับถือ
คณะผู ้บริหาร
โรงเรียนนานาชาติกรี พัฒน์

