
 

 

 

SISB/SO/183/20 

24 March 2020 

Dear parents 

I hope you have had a good start to the week and that your children are suitably engaged in 

their lessons. 

I am writing to inform you that, from today, a number of our teaching staff will be working 

from home, and so you are likely to see more variety in the backgrounds on your child(ren)s 

computer screen(s). Staff though will be presented as for work and will be producing high 

quality lessons, so please be assured that the education of your children will continue to be 

as effective and enjoyable as we can make it. 

We will be asking for feedback later in the week to assess from the children’s, and your 

point of view, how the online teaching and learning is progressing and how we might 

improve what we are doing. I hope you are able to contribute here. 

One piece of news today is the cancellation of the May/June session of the CIE 

examinations; this is not unexpected. We are waiting for further news, due on Thursday 26 

March, as to what will happen now, although we are assured that all students entered will 

be awarded a grade, based on performance; the details are still to be clarified. Mr. Neil is 

happy to answer any queries that you have, if he is able. 

I hope that your home life has not been too disrupted and that you and your family are 

starting to settle into a workable routine. Do contact me if you have any queries whether 

academic or not. We are, as a community, all in this together, and need to help and support 

each other.  

With my very best wishes 

 

John Rolfe 

 



 

 

 

SISB/SO/183/20 

วนัองัคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 

เรียน ทา่นผู้ปกครอง 

ผมหวงัวา่สปัดาห์นีท้กุอยา่งได้เร่ิมต้นไปในทิศทางที่ดีส าหรับทกุทา่นซึง่รวมทัง้การเรียนออน์ไลน์ของบตุรหลานทา่นด้วย 

ทัง้นี ้นบัจากวนันีไ้ปคณุครูหลายคนเร่ิมท างานในรูปแบบการสอนจากบ้านของตน ดงันัน้ท่านอาจได้เห็นบรรยากาศที่หลากหลาย

จากบ้านของคณุครูผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ของบุตรหลานท่าน อย่างไรก็ตามคณุครูทกุคนจะเตรียมบทเรียนและแบบการเรียนการสอนที่มี

คณุภาพสงูให้แก่นกัเรียน ดงันัน้ระหวา่งนีข้อให้ผู้ปกครองสง่เสริมการเรียนของบุตรหลานอย่างต่อเน่ืองเพื่อประสิทธิภาพด้านการศึกษาสงูสดุ

ในสถานการณ์เชน่นี ้

ทางโรงเรียนฯ จะมีการส่งแบบสอบถามหรือขอข้อเสนอแนะเพื่อประเมินการเรียนการสอนจากมมุมองทัง้ของนักเรียนและของ

ผู้ปกครองภายในสปัดห์นี ้โดยการประเมินจะครอบคลมุข้อมลูเชิงพฒันาการด้านการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งจะช่วยชีใ้ห้โรงเรียนตระหนักว่า

เราควรปรับปรุงอยา่งไรตอ่ไป หวงัวา่ทกุทา่นจะชว่ยตอบข้อคิดเห็นดงักลา่วให้ทางโรงเรียนได้รับทราบเพ่ือปรับปรุงตอ่ไปด้วย 

ในวนันีท้างโรงเรียนฯ ได้รับข่าวสารเร่ืองการยกเลิกการสอบ CIE ในเดือน พฤษภาคม / มิถนุายน ที่จะถึง ทัง้นีเ้ราคาดว่าจะได้รับ

ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกับทางออกหรือการด าเนินการในเร่ืองดังกล่าวต่อไปในวันพฤหัสฯ ที่ 26 มีนาคม 2563 อย่างไรก็ตามนักเรียนในกลุ่ม

ดงักลา่วจะได้รับการประเมินผลการเรียนจากการเรียนในชัน้เรียน ซึง่คณุครูนีลจะเป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดในขัน้ต่อไป โดยคณุครูยินดีที่จะตอบ

ข้อสงสยัในเร่ืองดงักลา่วอยา่งเต็มที่ 

สดุท้ายนีผ้มหวงัวา่การด าเนินชีวิตที่บ้านของทกุคนจะเร่ิมเข้าสูส่ภาพปกติโดยจะสามารถปรับตวักบัภารกิจประจ าวนัทัง้การท างาน

และการเรียนที่บ้านได้อยา่งราบร่ืน ทัง้นี ้ท่านสามารถติดต่อสอบถามผมได้หากมีข้อสงสยัประการใด ไม่ว่าจะเก่ียวกับการเรียนการสอนหรือ

เร่ืองอ่ืนๆก็ตาม เน่ืองจากเราทกุฝ่ายอยูโ่รงเรียนเดียวกนัและต้องพบเจอกบัสถานการณ์ต่างๆร่วมกัน ดงันัน้ขอให้ทกุฝ่ายให้ความร่วมมือซึ่งกัน

และกนัในเร่ืองตา่งๆเพ่ือให้เราผ่านพ้นสถานการณ์นีไ้ปด้วยกนั 

      ขอแสดงความนบัถือ 

       

                   จอห์น โรล์ฟ 


