Monday 20th December 2021

Ref.No. 281/2021

Christmas and New Year Greetings & School Information
Dear Parents,
We wish you all a Merry Christmas, a Happy New Year and a lovely, three -week
winter break. This term has been very busy and your children have been working
very hard. They have come back to school and we have all discovered just how
important in school teaching really is. Many students have discovered that they have
much catching up to do. Together we are confident of supporting your children to
catch up.
We look forward to your children returning on Tuesday 11th January 2022. We want
to remind you of our expectations for opening next term.
• All pupils must have downloaded and completed Thai Save Thai app.
• All pupils should have taken an ATK test on Monday 10 January and returned
to the school office via line. This test may be taken at home, as previously.
Please also bring the tested ATK and give it to our staff at the front gate on
Tuesday 11th January 2022 before 8.15 a.m.
• All parents should fill in the travel history form and submit via the school’s Line
Official on Monday 10th January before 8.00 p.m.
We thank you for your cooperation during this difficult time. We will send out a
reminder line message on Monday 10th January at 10 a.m. and there will be a
Principal’s briefing at 3 p.m. via zoom to answer any questions you may have.

Yours Sincerely,

John Calvert

(Asst. Prof. Dr Kantarin Rugsakorn)

Principal

Thai Director and School Manager
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ที่ บร.(BISH)๒๘๑/๒๕๖๔

โรงเรียนนานาชาติบลูมสเบอรี่ - หาดใหญ
๒๑๑๙ หมูที่๖ ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร
ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
๙๐๑๑๐
๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง เทศกาลคริสตมาส ปใหม และขาวสารของโรงเรียนฯ
เรียน ทานผูปกครอง
โรงเรียนฯ ขอสงความสุขในชวงเทศกาลคริสตมาส ปใหม และชวงการหยุดเรียนใน ๓ สัปดาหขางหนา ใน
เทอมที่ผานมา โรงเรียนฯ มีภารกิจที่จําเปนจํานวนมากและบุตรหลานของทานมีความตั้งใจในการเรียนอยางดี
นักเรียนไดกลับมาเรียนตามปกติและโรงเรียนฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญอยางยิ่งในการเรียนการสอน นักเรียนหลาย
คนค น พบสิ่ งที่ ตนเองต องทํ า ด ว ยความร ว มมื อของทุก ฝ า ย โรงเรีย นฯ มีความมั่ น ใจวา โรงเรีย นฯ จะสามารถ
สนับสนุนใหบุตรหลานของทานดําเนินการเรียนไปดวยดี
โรงเรียนฯ หวังเปนอยางยิ่งที่จะตอนรับนักเรียนกลับมาเรียนตามปกติในวันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
ดังนั้นโรงเรียนฯ ขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเปดภาคเรียน ดังนี้
๑. นักเรียนทุกคนจะตองดาวนโหลดแอพพลิเคชัน Thai Save Thai และกรอกขอความใหครบถวน
๒. นักเรียนทุกคนจะตองไดรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดวยชุดตรวจ ATK และสงผลการ
ตรวจมายังโรงเรียนผาน Line Official ภายในวันจันทร ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งนักเรียนสามารถ
ตรวจเองที่ บ า นดั งที่ เ คยกระทํ า มา และโรงเรีย นฯ ขอความรว มมือทานผูป กครองนํา สงชุด ตรวจ
ดังกลาวใหเจาหนาที่ ณ ประตูดานหนาของโรงเรียนฯ ในวันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ภายใน
เวลา ๐๘.๑๕ น.
๓. ขอความรวมมือผูปกครองทุกทานกรอกแบบฟอรมประวัติการเดินทางแลวสงผาน Line Official ของ
โรงเรียนฯ ภายในวันจันทร ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๒๐.๐๐ น.

งานธุรการ
โทร(๐๗๔) ๒๕๑๒๕๕-๖ ตอ ๑๑๑

-๒โรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณทานในความรวมมือในชวงระยะเวลาที่ยากลําบาก โรงเรียนฯ สงขอความแจง
เตือนผานกลุมไลนในวันจันทร ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. อีกครั้ง นอกจากนี้คุณครูใหญขอเรียนเชิญ
ทานรวมประชุมเพื่อตอบคําถามของทานผานแอพพลิเคชัน ZOOM เวลา ๑๕.๐๐ น. ในวันเดียวกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณในความรวมมือ

ขอแสดงความนับถือ

(จอหน คาลเวิรท)
ครูใหญ

(ผูชว ยศาสตราจารย ดร. กันทริน รักษสาคร)
ผูอํานวยการและผูจัดการ

