จดหมายพิเศษฉบับที่ 2/2563
25 มิถุนายน 2563
เรื่อง กิจกรรมปฐมนิเทศผูป
้ กครอง ปีการศึกษา 2563
เรียน ผู้ปกครอง
โรงเรียนเลิศหลากำหนดจั
ดกิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครองนั
กเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์สำคัญ
้
้
เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน และเพื่อประสานความร่วมมือระหวา่ งผูป้ กครอง ครู และโรงเรียน
ในการดูแลชว่ ยเหลือพัฒนานักเรียนใหเ้ ต็มศักยภาพ เป็นคนเกง่ คนดี และมีความสุข ตามปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โดยในภาคเรียนนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) เพื่อให้การดำเนินงานของ
สถานศึกษาเป็นไปตามมาตรการและระเบียบต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน
ผูป้ กครอง และบุคลากรทุกคน โรงเรียนจึงขอปรับเปลี่ยน รูปแบบการจัดกิจกรรมฯ และขอเรียนเชิญผูป้ กครองเขา้ รว่ มกิจกรรม
ปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ผา่ นแอปพลิเคชัน Microsoft Teams พรอ้ มกันทุกระดับชัน้ และทัง้ 2 หลักสูตร (EP & LIPS)
ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลาประมาณ 11.00 น.
ในการนี้ คุณครูประจำชั้นจะจัดสร้างห้องเรียนภายในแอปพลิเคชัน Microsoft Teams สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศ ฯ ขึ้น
โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนแตล่ ะชัน้ เรียน โดยโรงเรียนขอความรว่ มมือผูป้ กครองกรุณาใชช้ อ่ื และรหัสประจำตัวผูเ้ ขา้ ใชข้ องนักเรียน
จากกิจกรรมจัดประสบการณ์การเรียนรู้เสริมผ่านสื่อดิจิตอล (Lertlah Online Education) เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชัน
Microsoft Teams และขอให้ท่านปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนและคำแนะนำของคุณครู ในการร่วมกิจกรรมฯกับทางโรงเรียนเป็นรายชัน้ เรียน
เพื่อรับชมคลิปบันทึกการชีแ้ จงนโยบาย มาตรการและแนวทางต่างๆ จากคณะผู้บริหารและคุณครู ฯลฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ตาม
วันและเวลาที่ไดแ้ จง้ ใหท้ ราบขา้ งตน้ คะ่
หากทา่ นตอ้ งการทราบขอ้ มูลเพิ่มเติม หรือมีขอ้ สงสัยประการใด กรุณาติดตอ่ สอบถามจากฝ่ายธุรการของโรงเรียนไดท้ ี่
หมายเลขโทรศัพท์ 02-8099081 ถึง 5 หรือทางอีเมลที่ lertlahphetkasem@gmail.com ค่ะ
โรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองล่วงหน้าเป็นอย่างสูง ทีก่ รุณาสละเวลาอันมีค่าเพือ่ ร่วมกิจกรรมฯกับทางโรงเรียน ทัง้ นี้
เพือ่ ประโยชนส์ งู สุดของนักเรียนเป็นสำคัญ และขอขอบคุณสำหรับความรว่ มมือ ความเขา้ ใจ และการสนับสนุนโรงเรียนเป็นอยา่ งดี
มาโดยตลอด
หมายเหตุ: หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ฯ ได้ตามเวลาทีโ่ รงเรียนกำหนด ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ฯ ผ่านแอปพลิเคชัน
Microsoft Teams เพือ่ ชมคลิปวีดโี อจากคณะผูบ้ ริหาร และคุณครูไดใ้ นภายหลังคะ่
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
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Special Newsletter No.2/2020
June 25, 2020

Subject: Parent Orientation Activity 2020
Dear Parents,
Lertlah School will hold our Parent Orientation Activity for semester 1/ 2020 academic year, in order to communicate
our policies and measures regarding the education and care of our students to parents and to further collaborate
between home, teachers and school, in order to develop students to reach their full potential and become quality
young adults. For this academic year, due to the spread of the viral disease, COVID-19, following the health and
safety measures implemented by the Thai government and for the safety of our students, parents and staff, the school
would like to accordingly adjust the format of this activity. Therefore, we would like to invite you to join our Parent
Orientation Activity through the application Microsoft Teams on Monday, June 29, 2020 between 9AM until
approximately 11 AM, for students of all levels and programs (EP & LIPS).

For this occasion, each class teacher will create a classroom within the application especially for Parent Orientation
Activity. We ask for your kind cooperation in signing in using the student’s username and password, as provided to
you for our Lertlah Online Education Activity on the date and time mentioned.

Should you have any questions or need additional information please contact the school at telephone number
02-8099081 to 5 or via email at lertlahphetkasem@gmail.com

Lertlah School would like to thank all parents in advance for your time in joining this valuable activity, all for the benefit
of our students. We would also like to thank you for your understanding, cooperation and continuous support.

Remarks: In the case that parents are not able to join the orientation at the scheduled time, You may sign in at a later
time to watch video clips from the director and teachers.

With warmest regards,
Lertlah School
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