Friday 29th October 2021

Ref.No. 246/2021

A Visit of the Council of International Schools (CIS)
Dear Parents/Guardians,

It is a fantastic week for the school to have our children back on site and it is so great to
hear children’s voices and laughter around the school.
We are the first school in the whole of Songkhla province to have met all the conditions to
be allowed to open. We even had the Television News interview our very own Thai Director,
Dr Kantarin, on Wednesday!
There is more good news. Next week, we are having a virtual visit by a team from the
Council of International Schools. This visit will be done via zoom and our school leaders
will film the students in class. The visitors will be observing lessons remotely and
speaking to staff remotely afterwards. It is possible that they may ask our students some
questions about their learning, during their lessons. They will see our students as they
are, hardworking, thoughtful and keen to contribute.
This visit is to support us with how we run the school and how well we teach. This is part
of our CIS Membership package. To do this we have a team that is made up of leaders
from the very best schools in Asia.
The Head of Secondary, Dr Millington, from Nexus International School in Singapore will
be leading the visit. The Director of Business and Operations from Nagoya International
School from Japan will support our office team.
Then providing support and recommendations for our teachers will be leaders from:
•
•
•
•
•
•

YK Pao School, Shanghai, China
Rugby School, Thailand
Regents international School, Bangkok
Nagoya International School
Vin School Times City, Vietnam
Dulwich College, Seoul, S Korea
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These leaders are from very well renowned schools, and they have been assigned to
support us to be the best we can be.
Our Parent Forum will be representing the school and answering their questions in our
regular meeting. We hope that you will all join us in welcoming them to our school.
We thank you for your support and kind cooperation at this important time.

Yours Sincerely,

John Calvert
Principal

Asst. Prof. Dr Kantarin Rugsakorn
Thai Director and School Manager

ที่ บร.(BISH)๒๔๖/๒๕๖๔

โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ - หาดใหญ
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ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐

๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง การเยี่ยมเยือนโรงเรียนของคณะกรรมการจาก Council of International Schools (CIS)
เรียน ทานผูป กครอง
สัปดาหนี้เปนสัปดาหที่นายินดีที่นักเรียนของโรงเรียนฯ กลับมาเรียนตามปกติ และมีความสุขที่ไดยินเสียง
แหงความราเริงของนักเรียนภายในโรงเรียนฯ โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ หาดใหญเปนโรงเรียนแหงแรกใน
จังหวัดสงขลาที่ไดรับอนุญาตใหเปดการสอนแบบออนไซตเนื่องดวยโรงเรียนฯ ผานเงื่อนไขการประเมินตาง ๆ
ตามที่ ร าชการกํ า หนดและมี ก ารจั ด ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ในที่ เ ข ม แข็ ง ซึ่ ง ในวั น พุ ธ ที่ ผ า นมา
ผูชวยศาสตราจารย ดร กันทริน รักษสาคร ผูอํานวยการไดใหสัมภาษณสดในรายการทีวีเกี่ยวกับการเปดเรียนครั้งนี้
นอกจากนี้ โรงเรีย นฯ ยังมีขาวดี อีกเรื่องหนึ่ง คือ ในสัป ดาห หน า คณะกรรมการจาก Council of
International Schools (CIS) จะเยี่ยมเยือนโรงเรียนฯ ผานระบบออนไลน และผูบริหารของโรงเรียนฯ จะ
ถายทอดสดการเรียนการสอนของคุณครูเพื่อใหคณะกรรมการชุดดังกลาวสังเกตุการสอนทางไกลและหลังจากนั้น
จะสัมภาษณบุคลากร ซึ่งมีความเปนไปไดที่คณะกรรมการฯ อาจจะสัมภาษณนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนใน
ระหวางที่เรียน กรรมการฯ จะเห็นถึงความขยันมั่นเพียร ความคิดอยางรอบคอบและความสามารถของนักเรียน
การเยี่ยมเยือนในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหกรรมการฯ ชวยใหขอแนะนําและสนับสนุนโรงเรียนฯ ในเรื่อง
การดําเนินงานตาง ๆ รวมถึงการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขการปฏิบัติตอการเปนสมาชิก
ของ CIS คณะกรรมการฯ ที่มาเยี่ยมเยือนในครั้งนี้เปนผูบริหารจากโรงเรียนตาง ๆ ที่มีชื่อเสียงดีที่สุดในทวีปเอเชีย
เชน Dr. Millington หัวหนาฝายมัธยมศึกษาจาก Nexus International School Singapore จะเปนหัวหนา
คณะฯ ผูอํานวยการดานธุรกิจและการดําเนินงานจาก Nagoya International School จากญี่ปุนจะใหขอแนะนํา
แกบุคลากรฝายธุรการ และคณะกรรมการฯ ที่ทําหนาที่ใหการสนับสนุน และขอแนะนําใหแกคุณครูซึ่งไดเป น
ผูบริหารจากองคกรตอไปนี้ คือ
• YK Pao School, Shanghai, China
• Rugby School, Thailand
• Regents international School, Bangkok
• Nagoya International School
• Vin School Times City, Vietnam
• Dulwich College, Seoul, S Korea

๒
บุคคลทั้งหมดที่กลาวมาขางตนเปนบุคลากรมาจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในระดับชั้นนําและไดรับมอบหมาย
ใหมาสนับสนุนโรงเรียนฯ อยางดีที่สุด
ในการประชุมกรรมการชมรมผูปกครองโรงเรียนฯ ในวันจันทร ที่ ๑ พฤจิกายนนี้ โรงเรียนฯ จะนําเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียนฯ และตอบคําถามตามปกติดังที่เคยดําเนินการมา โรงเรียนฯ จึงหวังวา ทานจะสามารถเขา
รวมการประชุมครั้งนี้เพื่อตอนรับคณะกรรมการฯ ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณในการสนับสนุนโรงเรียนฯ และความรวมมือมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายจอหน คาลเวิรท)
ครูใหญ

(ผูช วยศาสตราจารย ดร. กันทริน รักษสาคร)
ผูอํานวยการและผูจัดการ

