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จดหมายพิเศษฉบับที่ 57/2561
20 สิงหาคม 2561
ขอเชิญผูปกครองเข
าร
้
้ วมกิ
่ จกรรมเยี่ยมชมการเรียนการสอน (Assembly and Open House) ครั้งที่ 1/2561
ทานผู
กเรียน
่ ปกครองนั
้

โรงเรียนเลิศหล้า จัดกิจกรรมเยี่ยมชมการเรียนการสอน (Assembly and Open House) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสาน
ความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เข้าชมผลงานด้านวิชาการ
ของนักเรียน เยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูชาวต่างประเทศ และชมความสามารถด้านการแสดงของนักเรียน ซึ่งเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีความกล้าแสดงออกได้เหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ผ่านการร้องเพลง
การเต้นประกอบเพลง การแสดงละคร เป็นต้น ในโอกาสนี้โรงเรียนมีความยินดีขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชม
การเรียนการสอน (Assembly & Open House) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.10 - 12.20 น.
ดังตารางเขาร
้ วมกิ
่ จกรรม ดังนี้
วัน เดือน ปี

หลักสูตร

ระดับชั้น

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP)

อ.1/1, อ.2/1, อ.3/1, ป.1/2,ป.2/2, ป.3/2, ป.4, ป.5

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP)

ตอ.1, อ.1/2, อ.2/2, อ.3/2, ป.1/1, ป.2/1, ป.3/1, ป.6

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

หลักสูตรนานาชาติ (LIPS)

K1 - K3, P1 - P6, M1 - M3

สำหรับกำหนดการโดยละเอียดแนบมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้แล้ว โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมเยี่ยมชมการเรียน
การสอน จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปกครองในการประสานความร่วมมือกันในการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านการเรียนรู้
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้มีความสามารถเต็มศักยภาพ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดี
เสมอมา
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
หมายเหตุ เรียนเชิญผูปกครองเข
าร
กเรียนไดครบทุ
กระดับชั้น
้
้ วมกิ
่ จกรรมตามเวลาที่กำหนด เพื่อใหสามารถชมการแสดงของนั
้
้
ตัดส่วนนี้ส่งคืนครูประจำชั้น ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 57 / 2561
ขาพเจ
ด.ช./ ด.ญ................................................................................................................ ชั้น ...................................
้ าผู
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายแจงเรื
าร
้ ่อง ขอเชิญผูปกครองเข
้
้ วมกิ
่ จกรรมเยี่ยมชมการเรียนการสอน (Assembly and Open House) และ
ยินดีใหการสนั
บสนุนและเขาร
้
้ วมกิ
่ จกรรมใน
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 จำนวน .................... ทาน
่
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 จำนวน .................... ทาน
่
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 จำนวน .................... ทาน
่
ไมสามารถเข
าร
่
้ วมกิ
่ จกรรมได้ เนื่องจาก.........................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No. 57/2018
Subject: Assemblies and Open Houses

August 20, 2018

Dear Parents of ________________________________________ Class ___________
Lertlah School aims to develop a relationship and communicate with parents about the students’ academic and
personal development while at school. Through this communication, parents and the school can work together
to encourage and support our students to their fullest potential. One of the many academic activities organized
by Lertlah School is our semiannual Assemblies and Open Houses by the students and teachers – the activities
include student performances and “open houses” where parents can observe their child’s classroom instruction
and activities held by their respective international teachers.
In addition to the Assemblies and Open Houses, parents of students in the English and International Programs
are invited to attend class observations and in-depth discussions with your child’s current and future teachers,
which will be held on August 29 - 31, 2018 from 8.10 am – 12.20 pm.
Please find below the dates for the aforementioned activities:
Date

Program

Class Levels

Wednesday, August 29, 2018

English Program

K1/1, K2/1, K3/1, P1/2, P2/2, P3/2, P4, P5

Thursday, August 30, 2018

English Program

Nursery1, K1/2, K2/2, K3/2, P1/1, P2/1, P3/1, P6

Friday, August 31, 2018

International Program

K1 – K3, P1 – P6, and M1 – M3

Your timely attendance for the activities is crucial towards your child’s academic and personal development as
you will be able to directly communicate with your child’s current and future teachers.
Thank you for your attention and cooperation in attending the school activities. Please do not hesitate to contact
the school directly should you have any questions or comments.
With best regards,
Lertlah School
(Please send the reply form back by Thursday, August 23, 2018)

Reply Form
Special Newsletter No. 57/2018
I, _______________________Parent of _________________________________________ Class _________
Have received the letter entitled “Assemblies and Open Houses” and would like to:
Attend the activities on
August 29, 2018. Number of attendees: ____________ person(s)
August 30, 2018. Number of attendees: ____________ person(s)
August 31, 2018. Number of attendees: ____________ person(s)
Not attend the activities because ________________________________________________________
Signed __________________________ Parent

