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Thursday 16th April 2020
LETTER FROM THE BOARD OF DIRECTORS

Dear Parents/Guardians
In the space of a few months, COVID - 19 has rearranged the lives of children and families
around the world. Schools have closed in over 130 countries, disrupting the education of more
than 1. 2 billion young learners. The impact on education has been devastating with many
unpredictable challenges ahead.
Many school districts with internet access are shifting to online teaching as a substitute for the
traditional classroom, which in turn has opened the opportunity for children to engage with the
new learning platform. Moreover, with the rise of technology, online teaching can be an important
tool to facilitate distance learning in the short term.
We at Bloomsbury have recognized the importance to establish our own online learning platform
that will provide the most comprehensive, intuitive curriculum for our students. It is essential to
understand that this measure is an interim solution that can never replace classroom teaching
and learning and the invaluable face-to-face interaction between the teachers, students, parents
and administrators.
Online learning is not the new solution, but it will be a " new norm" that we can incorporate to
positively stimulate teachers and parents to bring out the best of our students in these difficult
times. Learning how the school communities in other parts of the world are continuing their
education despite COVID - 19 can be an inspiration and a reminder of how we are stronger
together at Bloomsbury. We believe that sticking to a routine and maintaining a positive attitude
will help children stay receptive and we thank you for your patience, support and kindness.
We pledge we will continue to provide our unwavering commitment to the highest standard of
education for your child.
We have received the Parents Survey and understand the concerns about the start date and the
COVID - 19 virus. We have determined to postpone Term 3 until 4th May 2020 with
Online Teaching until the situation can permit normal classes. We are certain that Bloomsbury
International School Hatyai will come through this stronger and more united cooperation of every
member than ever.
Sincerely,
The Board of Directors
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- คำแปล เลขที่ ๐๔๓/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

เรือ่ ง

จดหมายจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี-่ หาดใหญ่

เรียน

ท่านผูป้ กครอง/ผูด้ แู ลนักเรียน

ในช่ว งระยะเวลาทีผ่ ่ านมา การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ได้เข้ามามีบทบาท
และเปลีย่ นแปลงชีวติ ของเด็ก ๆ รวมถึงครอบครัวของประชากรทัวโลก
่
โรงเรียนต้องปิ ดทาการกว่า ๑๓๐ ประเทศ ส่งผลกระทบ
ต่อ การศึก ษาของเด็กนั ก เรียนกว่า ๑.๒ พัน ล้า นคน โดยไม่ม ีผู้ทสี่ ามารถคาดเดาผลกระทบที่อาจเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตจาก
สถานการณ์ดงั กล่าวได้
โรงเรียนหลายแห่ง ได้ปรับเปลีย่ นรูปแบบการเรียนรู้ ให้เป็ นการเรียนรูใ้ นรูปแบบออนไลน์ แทนการเรียนการสอนแบบ
เข้า ชัน้ เรีย น ซึ่งเปิ ด โอกาสให้ นั ก เรีย นสัม ผัสกั บช่ อ งทางใหม่ ในการเรีย นรู้ ด้ว ยเทคโนโลยีท ี่เพิ่ม ขึ้น การสอนออนไลน์ น้ี
เป็ นเครือ่ งมือทีส่ าคัญสาหรับการเรียนทางไกลในระยะสัน้
โรงเรียนฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการสร้างช่องทางการเรียนรูอ้ อนไลน์ให้สมบูรณ์ และครอบคลุมตามหลักสูตรของ
นักเรียน โรงเรียนฯ ขอเรียนให้ท่านผู้ปกครอง/ผู้ดูแลนักเรียนทราบว่า มาตรการการเรียนรู้ออนไลน์ ดงั กล่าว เป็ นแค่วธิ กี ารที่
โรงเรียนฯ ปฏิบตั เิ พียงแค่ ชวคราวเท่
ั่
านัน้ ไม่ใช่มาตรการทีโ่ รงเรียนฯ จะนามาใช้สอน แทนการสอนแบบเข้าชัน้ เรียน และการมี
ปฏิสมั พันธ์แบบตัวต่อตัว ระหว่างครู นักเรียน ผูป้ กครอง และผูบ้ ริหาร
การเรียนรูอ้ อนไลน์อาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาใหม่ แต่จะเป็ น "บรรทัดฐานใหม่" ทีเ่ ราทุกคนจะร่วมมือกันเพือ่ แสดงพลัง
กระตุ้ น เชิงบวกให้ กั บ ครูแ ละผู้ ป กครอง เพื่ อ มอบสิ่งที่ด ีท ี่สุ ด ให้ กับ นั ก เรีย นในช่ ว งเวลาอัน ยากล าบากนี้ การเรีย นรู้ว่ า
สังคมโรงเรียนในภูมภิ าคอืน่ ของโลกยังคงดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าชุมชนเหล่านัน้ ก็ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติด เชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เป็ น แรงบัน ดาลใจและเครื่อ งเตือ นใจ ให้ทุ ก คนในสังคมโรงเรีย นฯ ของเรา
แข็งแกร่งขึน้ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ เชื่อว่า การยึดมันกั
่ บกิจวัตรประจาวัน และรักษาทัศนคติเชิงบวกจะช่วยให้เด็ก ๆ
มีทศั นคติทดี่ ี และเปิ ดกว้าง โรงเรียนฯ ขอขอบคุณสาหรับความอดทน การสนับสนุ น และความเมตตาของท่านผู้ปกครอง/ผูด้ แู ล
นักเรียนทุกท่าน โรงเรียนฯ ขอสัญญาว่า โรงเรียนฯ จะสร้างมาตรฐานการศึกษาขัน้ สูงสุดให้กบั บุตรหลานของท่านต่อไป
โรงเรียนฯ ได้รบั ข้อมูลของผู้ปกครองจากการตอบแบบสารวจ และเข้าใจในความกังวลเกี่ย วกับการเปิ ด การเรีย น
การสอนของโรงเรียนฯ ประจาภาคเรียนที่ ๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๒/๒๕๖๓ และสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างไรก็ตาม โรงเรียนฯ เห็นสมควรว่า โรงเรียนฯ เลื่อนการเปิ ดเทอม ประจาภาคเรียนที่ ๓
ปี การศึกษา ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ไปเป็ นวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ด้วยการสอนออนไลน์ จนกว่าสถานการณ์ จะกลับมาเป็ นปกติ
และโรงเรียนฯ มันใจว่
่ า เราจะผ่านพ้นวิกฤติครัง้ นี้ไปได้ดว้ ยความเข้มแข็งและความร่วมมือของสมาชิกทุกคนยิง่ กว่าทีผ่ ่านมา
ขอแสดงความนับถือ
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี-่ หาดใหญ่

