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จดหมายพิเศษฉบับที่ 90/2561
26 ธันวาคม 2561
เรื่อง
เรียน

สารจากหัวหนาฝ่
้ ายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ผูปกครองนั
กเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 และ 3
้

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน แม่ครูพรมีเรื่องต่างๆ ที่จะขอความร่วมมือจากคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวทาง
การพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องดังนี้ค่ะ
เรือ่ งแรก : การสงเสริ
อตนเองและฝึกใหมี้ ความรับผิดชอบตอหน
่ มใหลู้ กไดช้ วยเหลื
่
่ าที
้ ต่ ามวัย เด็กๆ ในระดับอนุบาล 2 - 3
สามารถชวยเหลื
อและดูแลตัวเองไดดี้ ในระดับหนึง่ แลว้ จึงขอความรวมมื
อตัวเองและ
่
่ อ คุณพอ่ คุณแม่ ในการฝึกใหลู้ กรูจั้ กชวยเหลื
่
มีหนาที
้ ร่ บั ผิดชอบตามวัย เชน่ การอาบน้ำแปรงฟัน การแตงตั
่ ว การรับประทานอาหารดวยตั
้ วเอง รวมถึงการทำการบานทุ
้ กครัง้ เมือ่
กลับจากโรงเรียน และการช่วยเหลืองานบานเล็
้ กๆ น้อยๆ ได้ตามวัย โดยมีคุณพ่อ คุณแม่คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้
กำลังใจ และเมื่อเด็กๆ มาโรงเรียนคุณครูก็จะฝึกให้ลูกๆ ของคุณพ่อ คุณแม่ได้ช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนๆ ซึ่งจะทำให้เด็กๆ
เกิดความภาคภูมิใจ มีความมั่นใจ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ค่ะ
เรื่องที่สอง : การทบทวนบทเรียน แม่ครูพรขอรบกวนคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองช่วยดูแลให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาใน
บทเรียนอยางต
่ ่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนที่ดีขึ้น และขอให้คุณพ่อ คุณแม่พานักเรียนเข้านอน
แต่หัวค่ำเพื่อจะได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ และตื่นแต่เช้าด้วยความเบิกบานแจ่มใส มีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป
เรื่องที่สาม : การรับนักเรียนทางโรงเรียนมีนโยบายในการดูแลและรักษาความปลอดภัยใหกั้ บนักเรียนโดยผูปกครองต
อง
้
้
ยื่นบัตรเหลืองเพื่อขอรับนักเรียนทุกครั้ง หากผู้ปกครองไม่ได้นำบัตรเหลืองมา ขอความกรุณาจอดรถและติดต่อฝ่ายธุรการเพื่อขอ
บัตรสำรองค่ะขอให้มารับนักเรียนหลังเลิกเรียนประมาณ 15 นาที เพื่อคุณพ่อ คุณแม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการรอนานค่ะ
เรือ่ งทีส่ ่ี : การอบรมใหนั้ กเรียนมีความออนโยน
พูดจาสุภาพออนหวาน
เมือ่ อยูที่ โ่ รงเรียนแมครู
่
่
่ จะฝึกใหนั้ กเรียนสวัสดีดวย
้
การไหว้แม่ครูทั้งในตอนเช้าและก่อนกลับบ้าน เวลาพูดคุยกับแม่ครูพูดให้มีคำลงท้ายว่า “ค่ะ” หรือ “ครับ” ฝากคุณพ่อ คุณแม่ช่วย
ฝึกนักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้าน ให้นักเรียนทำซ้ำๆ จนติดเป็นนิสัยที่ดีนะคะ
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร หากผู้ปกครองมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน สามารถติดต่อแม่ครูพรผ่าน
ทาง E-mail : praphaporn.porn@gmail.com และสำเนาจดหมายมาที่ผู้อำนวยการอาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์
E-mail : seri@lertlah.com, noiny2510@gmail.com (รองผู้อำนวยการ คุณครูนารีรัตน์ ท้วมทอง) และ Puisuai@hotmail.com
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับปฐมวัย คุณครูกุลธารินทร์ ติละกุล) ทั้งนี้เพื่อให้ทุกท่านได้ให้การสนับสนุนในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน
ให้บุตรหลานของเราเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคตค่ะ
ดวยรั
้ กและผูกพัน
นางประภาพร อุนเอ
่ ย้ (แม่ครูพร)
หัวหน้าฝ่ายระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 และ 3
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 90/2561
ขาพเจ
ด.ญ. / ด.ช. ..................................................................................................................... ชั้น ...................
้ าผู
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บสารจากหัวหน้าฝ่ายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เรียบรอยแล
ว้ และมีขอเสนอแนะดั
งนี้ .................................................
้
้
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.90/2018
December 26, 2018
Subject: Newsletter from the Kindergarten 2 - 3 Supervisor 2018
Dear K2 and K3 (EP and LIPS) Parents,
Greetings to all parents, I am sending this letter in order to ask for cooperation, build good relationships between
parents and teachers and also liaising between the homeroom teacher, teacher and parents in order to encourage our students to be good, smart and happy. I have a few items to inform you as follows.
First, Encourage your child to be independent and have responsibility. Early childhood Education students are
grown up enough to perform tasks on their own and take care of themselves. Please give you child chances to
do things themselves; just give advice and encouragement; they will be proud of themselves and have self-confidence and responsibility.
Second: Review lessons, please help your child to review the lessons regularly for them to develop academically. Getting enough sleep is crucial for your child for them to be fresh and ready to learn new things.
Third: Pick – up policy, please come and pick your child up about 15 minutes after school finishes to avoid heavy
traffic and also present your child’s ID card for the safety of your child.
Fourth: To promote politeness for early childhood children. At school all teachers always encourage our students
to practice and do the right Wai when they get to school and before leaving the school and remind them be
humble and talk nicely ending sentences with Krab or Ka. I would like to ask for your cooperation to do it at home
too.
Fifth: Communication, If you have any questions or concerns please feel free to write to me e-mail;
praphaporn.porn@gmail.com and also copy the director, Ajarn Seri; seriparn@gmail.com, the vice director,
Kroo Nareerut or Maekroo Noi; noiny2510@gmail.com and Assistant Director of Early Childhood Education ,
Kroo Kultharin Tilakul; puisuai@hotmail.com or call 02-809-9081 to 5
With Best Regards,
Mrs. Praphaporn Ooneuy (Maekroo Pon)
The Kindergarten 2-3 Supervisor
Lertlah School
Please return the form below to your child’s homeroom teacher no later than December 28th, 2018

Reply Form
Special Newsletter No. 90/2018
I, Parent of ______________________________________________________________ Class ___________
have received the letter “Newsletter from the Kindergarten 2-3 Supervisor 2018” and have the following comments:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Signed ______________________________ Parent

