Ref.No.038/2020

Monday 30th March 2020

Dear Parents/Guardians
THE SCHOOL IS STILL CLOSED AS PER GOVERNMENT ORDERS
On Thursday, 26th March 2020, the Government of Thailand has ordered shopping malls,
restaurants and public gatherings closed until at least 12th April 2020. Accordingly, Bloomsbury
International School Hatyai must CLOSE until further notice. Once the MOE, OPEC and ISAT
allow us to reopen, we will notify all parents, teachers and students.
http: / /www. en.moe.go. th/enMoe2017/index.php/articles/563- all- schools-ordered- to- closefrom-wedneday
THE SCHOOL CALENDAR FOR 2019/20 IS STILL IN EFFECT
Just a reminder that we are still following the current school calendar and Term 2 ends on
10th April 2020. Term 3 starts on 27th April 2020 unless we receive another directive from the
government.
http://www.bloomsbury.ac.th/blooms-download/files/schoolyear/BLOOMSBURY.SCHOOL.CALENDAR.YEAR.2019-2020.pdf
CLASS DOJO ONLINE LEARNING (www.classdojo.com)
Please note that we will continue to use Class Dojo for all online learning. Class work will be
assigned via ‘ Class Dojo’ every day, please check the assignments and do the homework.
For Primary students, please contact the Head of Primary Mr. Mullin for additional
information regarding class work. For Secondary students, please contact the Head of
Secondary Mr. Windsor for information regarding class work.
Thank you for your understanding and cooperation.
Kindest regards,

Andrew Strubelt
Acting Principal

Asst. Prof. Dr. Kantarin Rugsakorn
Director and School Manager
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- คาแปล เลขที่ ๐๓๘/๒๕๖๓
เรือ
่ ง

วันจันทร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนฯ ขอประกาศปิ ดการเรียนการสอนตามค าสั่งของรัฐบาล จนกว่าจะมี การแจ้งให้ ทราบ
ต่อไป

เรียน ท่านผูป
้ กครอง/ผูด
้ ูแลนักเรียน
ในวันพฤหสั บดี ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลประกาศใช้พระราชกาหนดฉุ กเฉิ นเพือ
่ ควบคุม
การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี ค าสั่ง ให้ห้า งสรรพสิ น ค้า
ร้านอาหาร และสถานทีช
่ ุมนุ มปิ ดทาการชั่วคราว ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ เป็ นอย่างน้อย ดังนั้น
โรงเรี ยนนานาชาติบ ลูม ส์ เบอรี่ -หาดใหญ่ จ าเป็ นต้อ งปิ ดการเรี ยนการสอนจนกว่าจะมี การแจ้งให้
ทราบต่อไป หากกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ
สมาชิกสมาคมโรงเรีย นนานาชาติแห่ง ประเทศไทย อนุ ญาตให้โรงเรีย นฯ เปิ ดการเรีย นการสอน
โรงเรียนฯ จะแจ้งให้ทา่ นผูป
้ กครอง/ผูด
้ ูแลนักเรียน ครู บุคลากร และนักเรียนทราบอีกครัง้
http://www.en.moe.go.th/enMoe2017/index.php/articles/563-all-schools-orderedto-close-from-wedneday
โรงเรียนฯ ยังคงยึดปฏิทินเดิมของโรงเรียนสาหรับปี การศึกษา ๒๕๖๒/๒๕๖๓
โรงเรียนฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า โรงเรียนฯ ยังคงยึดปฏิทิน การศึกษาเดิมของโรงเรี ย น
สาหรับปี การศึกษา ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ซึ่งภาคเรียนที่ ๒ จะสิ้นสุดในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ และจะ
เปิ ดการเรียนการสอนสาหรับภาคเรียนที่ ๓ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เว้นแต่โรงเรียนฯ จะได้รบั คาสั่ง
อืน
่ จากรัฐบาล
http://www.bloomsbury.ac.th/blooms-download/files/schoolyear/BLOOMSBURY.SCHOOL.CALENDAR.YEAR.2019-2020.pdf
การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านคลาสโดโจ (Class Dojo) (www.classdojo.com)
โรงเรี ย นฯ ขอแจ้ง ให้ ท ราบว่า โรงเรี ย นฯ ยัง คงใช้ค ลาสโดโจเป็ นสื่ อ การเรี ย นการสอน
ออนไลน์ ต่อไป รวมถึง การบ้านของนักเรียนจะยังถู กส่งผ่า นคลาสโดโจ (Class Dojo) ในทุกวัน
หากท่า นผู้ป กครอง/ผู้ดู แ ลนัก เรี ย นของนักเรี ย นชั้น ประ ถมศึ ก ษาท่ า นใดมี ข้ อ สงสัย ประการใด
โปรดติดต่อสอบถามนายเจมส์ มัลลิน หวั หน้าฝ่ ายประถมศึกษา และสาหรับ นักเรียนชัน
้ มัธยมศึกษา
กรุณาติดต่อสอบถามนายไรอัน วินด์เซอร์ หวั หน้าฝ่ ายมัธยมศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

แอนดรู สตรูเบลท์
รักษาการครูใหญ่

ผูช
้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. กันทริน รักษ์ สาคร
ผูอ
้ านวยการ/ผูจ้ ดั การ

