Ref.No. 064/2020

Friday 14th August 2020

School Opening of Term 1, Academic Year 2020–2021
Dear Parents/Guardians,
Bloomsbury International School Hatyai is excited to welcome everyone back to
school on Wednesday, 19th August 2020 to begin Term 1, Academic Year 2020–2021.
Because of the ongoing concerns over the COVID-19 virus and under the direction of the
Ministry of Education we will be starting the year under similar conditions to how we ended it
last year:








On the first day, we would like to request for your kind cooperation to have your
child(ren) bring their passport(s) including passports of parents/guardians and
child(ren) to school only on the first day of school arrival in order to ensure that
nobody recently returned from any high-risk areas in the past 14 days. Please have
your passport ready when you arrive on 19th August 2020. Drop off times for the first
day will be from 7:15 a.m. until 8:00 a.m. in order to allow for passports to be checked.
All students can be dropped off at the canteen between 7:30 and 8:00 a.m. each
morning. Parents are still requested to wait in their cars until their child(ren)’s
temperature has been checked.
All students can be picked up at the canteen after school ends between 3:05 p.m.
and 3:35 p.m.; once again we request that parents stay in their cars.
All staff and students are required to wear a facemask and social distancing
procedures will still be in place.
We will unfortunately have to cancel all ECAs, whole school assemblies and special
events until the crisis has passed.

If you have any questions or concerns please contact us. We look forward to another
fantastic year of excellent learning in our Bloomsbury community.
We would like to thank you for your continued support and co-operation in dealing
with this unusual situation.
Kindest regards,

Andrew Strubelt
Acting Principal

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

- คำแปล เลขที่ ๐๖๔/๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563–2564 ของโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่
เรียน ท่านผู้ปกครอง/ผู้ดูแลนักเรียน
โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่ -หาดใหญ่ มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะต้อนรับทุก ท่านกลับสู่การเปิดภาค
เรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2563–2564 ในวันพุธ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ และเนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย โรงเรียนฯ จาเป็นต้องปฏิบัติตาม
มาตรการความปลอดภัยที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดเช่นเดียวกันกับปลายปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ที่
ผ่านมา ดังนี้
๑. ในวันแรกของการเปิดเรียน โรงเรียนฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง/ผู้ดูแลนักเรียน ให้นักเรียน
นาหนังสือเดินทางของนักเรียน และของท่านผู้ปกครอง/ผู้ดูแลนักเรียนมาในวันแรกของการเปิดเรียน เพื่อ
ตรวจสอบประวัติการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่า ไม่มีบุคคลใดเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในช่วง ๑๔ วันที่
ผ่านมา ดังนั้น โปรดเตรียมหนังสือเดินทางให้พร้อมเมื่อมาถึง โรงเรียนฯ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดย
ขอให้ท่านาส่งบุตรหลานของท่านในระหว่างเวลา๐๗.๑๕ น.– ๐๘.๐๐ น. เพื่อทาการตรวจสอบหนังสือเดินทาง
และวัดอุณหภูมิ
๒. ในช่วงเช้า ท่านผู้ปกครอง/ผู้ดูแลนักเรียนสามารถส่งบุตรหลานของท่านได้ที่โรงอาหาร (อาคาร
Scotland) ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๘.๐๐ น. โรงเรียนฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง/ผู้ดูแลนักเรียน
รออยู่ในรถจนกว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิเป็นที่เรียบร้อย
๓. ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน ท่านผู้ปกครอง/ผู้ดูแลนักเรียนสามารถรับบุตรหลานของท่านได้ที่โรงอาหาร
ระหว่างเวลา ๑๕.๐๕ น. – ๑๕.๓๕ น. โรงเรียนฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง/ผู้ดูแลนักเรียนรออยู่ในรถใน
ช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมแสดงบัตรเพื่อรับนักเรียนกลับทุกครั้ง
๔. คุณครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนยังคงจาเป็นต้องล้างมือด้วยน้ายาทาความสะอาด สวมหน้ากาก
อนามัยและรักษาระยะห่างทางสังคม
๕. โรงเรียนฯ จาเป็นต้องยกเลิกการเรียนการสอนในรายวิชา ECAs การประชุมของโรงเรียนฯ ในตอน
เช้า (School Assemblies) และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ จนกว่าช่วงวิกฤตนี้จะผ่านพ้นไป
หากท่านมีคาถามหรื อข้อสงสั ย ประการใด โปรดติดต่อโรงเรียนฯ โรงเรียนฯ หวัง เป็นอย่างยิ่ง ว่า
ปีการศึกษาที่จะถึงนีจ้ ะเป็นอีกหนึ่งปีแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศของสมาชิกในโรงเรียนฯ ของเรา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณสาหรับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ

แอนดรู สตรูเบลท์
รักษาการครูใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันทริน รักษ์สาคร
ผู้อานวยการ/ผู้จัดการ

