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26 March 2020 

Dear Parents 

I hope this letter finds you and your families well, and that you are all settling into the new daily 

routine. 

As we approach the end of the second week of online learning, it is a time to assess from the 

students’, and your own, point of view how effective it has been, and what we can do to improve. 

Questionnaires will be sent around to students from Years 3 – 13 over the next few days, beginning 

with Key Stage 2 today. Please do talk to your children about the questionnaire and ask them to 

include your views where relevant. Questionnaires for Early Years to Year 2 will be sent directly to 

parents for completion. The feedback should help us recognise the issues that families are facing; we 

can then act accordingly. 

As we look beyond teaching daily lessons online to other aspects of the school, we are looking to 

increase the number of competitions, challenges and events for students. To begin with there will be 

an online house writing competition for Primary students. Others, including Art and Music 

challenges, will follow. 

We are also discussing the organisation of an online Parent-Teacher meeting, and hope to pilot that 

soon. Other areas are also under discussion. 

If you have additional ideas as to how we might improve the online opportunities for your child(ren) 

please do let us know and we will certainly discuss them. 

I would like to finish by thanking you for your really positive response to the current situation. I have 

always felt our community to be special, and the reaction to this unprecedented crisis is bearing that 

out. Life is changing for all of us and it is easy to look at the negatives at times like this, but the 

feedback I have received from different parts of our community points to a real understanding of the 

issues involved, and an appreciation of the fact that we are all doing our best. The warmth and 

friendliness, and the supportive nature of our community is still very much in evidence.  

If you feel that I can help in any way, please do let me know. 

With my very best wishes to you all. 

 

John Rolfe 
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       วนัพฤหสับดีท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 

เรียน ทา่นผู้ปกครอง 

 ผมหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าทา่นและครอบครัวสบายดีและสามารถปรับตวักบัภารกิจประจ าวนัในรูปแบบใหม่ได้แล้ว 

 เน่ืองจากเราได้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มาเป็นระยะเวลาเกือบสองสปัดาห์แล้ว ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรว่าน่าจะมีการจัดการ

ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนดงักล่าวโดยการขอข้อเสนอแนะจากมุมมองของนักเรียนและผู้ปกครอง เพ่ือโรงเรียนจะได้ทราบว่าควรปรับปรุง

รูปแบบการศกึษาท่ีกลา่วมาอยา่งไร โดยทางโรงเรียนฯ จะสง่แบบสอบถามให้แก่นกัเรียนระดบัชัน้เยียร์ 3 ถึงเยียร์ 13 ในอีกไม่ก่ีวนันี ้โดยจะเร่ิมจากนกัเรียน 

Key Stage 2 ในวนันีก่้อน เราจึงขอความกรุณาท่านผู้ปกครองพูดคยุและสอบถามข้อคิดเห็นของบุตรหลานซึง่ขอให้รวมข้อคิดเห็นของตวัท่านในส่วนท่ี

เก่ียวข้องด้วย ทัง้นีท้างโรงเรียนจะส่งแบบสอบถามของนกัเรียนระดบัชัน้ Early Years ถึงระดบัชัน้เยียร์ 2 ถึงผู้ปกครองโดยตรง โดยข้อเสนอแนะจาก

ผู้ปกครองควรเป็นสิง่ที่ช่วยให้โรงเรียนตระหนกัถึงปัญหาท่ีทา่นพบเจอเพ่ือให้เราได้ปรับปรุงแก้ไขได้อย่างอย่างเหมาะสม 

 นอกจากนี ้เซนต์สตีเฟ่นส์ได้เลง็เหน็ความส าคญัของกิจกรรมอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอนประจ าวนัตามปกติ โดยทางโรงเรียนฯ จะ

จดัให้มีกิจกรรมการประกวดหรือการแข่งขนัระหว่างบ้านสีส าหรับนกัเรียน โดยจะเร่ิมจากการประกวดการเขียนเรียงความในระดบัชัน้ประถมศกึษา และจะ

ตามด้วยการประกวดผลงานศลิปะและดนตรีตอ่มา 

 ขณะนีท้างเราได้มีการหารือกนัถึงเร่ืองการจดัการประชุมออนไลน์ระหว่างครูกับผู้ปกครองซึง่น่าจะเร่ิมในเร็วๆนี ้ทัง้นีเ้ราได้มีการปรึกษาหารือ

เร่ืองอ่ืนๆด้วยเช่นกนั 

 หากท่านผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงด้านการเรียนการสอนออนไลน์ท่านสามารถแจ้งทางโรงเรียนได้ โดยเราจะน าเร่ืองเข้า

ปรึกษาหารือตอ่ไป 

 สดุท้ายนีผ้มใคร่ขอขอบคณุทา่นผู้ปกครองส าหรับการตอบรับกบัสถานการณ์ปัจจบุนัในเชิงบวก ผมรู้สกึช่ืนชมท่ีทกุทา่นท่ีมีความเข้าอกเข้าใจใน

สภาวะการณ์เช่นนี ้โดยเหน็ได้จากปฏิกิริยาท่ีท่านมีต่อสถานการณ์ท่ีนบัเป็นวิกฤตการณ์ท่ีไม่เคยมีมาก่อน แม้สิ่งเหล่านีจ้ะมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต

และเป็นช่วงเวลาท่ีท าให้เกิดความรู้สกึในเชิงลบได้ง่าย แตท่ว่า ทางโรงเรียนก็ยงัคงได้รับการตอบรับท่ีแสดงถึงความเข้าอกเข้าใจในปัญหาเหล่านี ้โดยส่วน

ใหญ่เข้าใจดีว่าทางโรงเรียนเองก็พยายามท าสิ่งท่ีดีท่ีสุดส าหรับทุกๆฝ่ายเสมอ ความอบอุ่นเป็นมิตรของทุกคนทุกฝ่ายยังคงเป็นจุดเด่นของโรงเรียน 

นานาชาต ิเซนต์สตีเฟ่นส์อย่างเหน็ได้ชดั 

หากทา่นผู้ปกครองมีข้อสงสยัประการใด โปรดตดิตอ่สอบถามผมได้เสมอ 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

                      จอห์น โรลฟ 


