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22 May 2020 

 

Dear Parents  

As we approach half term, and thoughts turn to a well-earned break for all, it is time to reflect on what has 

happened over the first half of term, and also look forward to the rest of term. 

There is no doubt that our community has fared better than most, with students, teachers, and parents buckling 

down, and embracing the online teaching and learning with a good deal of success. 

There has been some great work, with some tremendous creativity and effort being shown. Some children shine 

when left to work independently, and it is a credit to the type of students that we have that many of ours are 

indeed shining. A large number of these are our younger students.  

In the secondary school the emphasis has recently been on preparing for assessments. In Years 11-13 these 

assessments will help to complement evidence of the students’ academic performance that has already been 

collected, to ensure their best possible grade, at the end of the IGCSE and A level courses. 

For students in Years 7-10, they have been preparing for their end of year examinations, which begin next 

Wednesday, and last for a week. I am confident that the students will be able to demonstrate the success of their 

learning this year, including the online part.  

As we reflect on the first half of term, we are also preparing for the school re- opening, by preparing guidelines 

and protocols, which will ensure the highest degree of safety for your children, and at the same time still enable 

us to provide a top quality education. 

Details of key elements of our guidelines and protocols will be sent to our community when we have a 

confirmed opening time. We expect to know this by the middle of next week, and are hoping for permission to 

open in the first week of June. 

There are a multitude of things to consider and some challenges to overcome, but we are all working hard to 

ensure that everything will be in place in advance of the possible opening. Some considerations that are keeping 

us busy are: social distancing for all throughout the day, health and safety checks, cleaning, masks and visors, 

arrivals and departures from school, limited access to the school building for anyone apart from students and 

staff, to name a few. In addition, we will need to seek information from our community about travel habits and 

possible contact with infected people, prior to coming in to school.  

Everything, though, will be completed, and everyone, I am sure, will be happy with the arrangements. Much has 

been done already, and all staff will be attending school next week in advance of a possible opening to ensure 

that we are ready to welcome the students back. 

I hope you all have a relaxing long weekend 

 

With my very best wishes 

 

 

John Rolfe 

Principal 
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วนัศกุร์ท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

เน่ืองด้วยเราก าลงัจะเข้าสู่ช่วงปิดกลางภาค จึงเป็นโอกาสท่ีทกุคนจะได้พกัผ่อนหย่อนใจบ้าง และยงัได้มีเวลาคิดทบทวนถึงคร่ึงแรกของภาค

การศกึษาท่ีผ่านมา อีกทัง้ยงัจะได้คดิวางแผนลว่งหน้าส าหรับภาคการศกึษาคร่ึงหลงัที่ก าลงัจะถึง 

ช่วงเวลาท่ีผ่านมานีน้บัว่าการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนนานาชาตเิซนต์สตีเฟ่นส์ จดัว่าอยู่ในระดบัท่ีดีและประสบความส าเร็จมากกว่า

โรงเรียนอีกหลายๆแหง่ เน่ืองจากทกุๆฝ่าย ทัง้นกัเรียน ครู และผู้ปกครอง ตา่งให้ความร่วมมือกนัด้วยดีมาโดยตลอด 

นอกจากนี ้เรายงัได้มีโอกาสเหน็ผลงานท่ีน่าทึง่ ท่ีแสดงถึงความคดิสร้างสรรค์และความพยายามของนกัเรียน โดยเฉพาะนกัเรียนบางคนเม่ือได้

ท างานอย่างอิสระแล้วท าให้สามารถแสดงฝีมือท่ีโดดเดน่มากๆ ซึง่หลายคนเป็นเดก็เลก็เราจงึรู้สกึช่ืนชมเดก็ๆเหลา่นีอ้ย่างยิ่ง 

ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษานัน้ ช่วงเวลาท่ีผ่านมาเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินผลการเรียน โดยเฉพาะนกัเรียนระดบัชัน้

เยียร์ 11 – 13 ทางโรงเรียนฯได้รวบรวมผลงานของนกัเรียนเพ่ือให้ได้รับการประเมินผลได้ดีท่ีสดุในระดบั IGCSE รวมไปถึงระดบั A level ด้วย 

สว่นนกัเรียนระดบัชัน้เยียร์ 7 – 10 ได้มีการเตรียมตวัส าหรับการสอบประเมินผลสิน้ปีการศกึษาซึง่จะเร่ิมต้นในวนัพธุหน้านีแ้ละจะใช้ระยะเวลา

ทัง้หมดหนึง่สปัดาห์ ทางโรงเรียนฯ มัน่ใจอย่างยิ่งว่านกัเรียนจะสามารถแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จในการเรียนท่ีผ่านมาในปีนี ้รวมทัง้ ความส าเร็จในการ

เรียนออนไลน์ด้วยเช่นกนั 

เม่ือได้มีโอกาสคิดทบทวนถึงช่วงคร่ึงภาคการศึกษาท่ีผ่านมาแล้วนัน้ ในขณะนีท้างโรงเรียนเองก็ก าลงัเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิด

สถานศกึษาด้วยการเตรียมมาตรการการจดัการด้านความปลอดภยัอย่างเตม็ท่ี เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้ผู้ปกครองในความปลอดภยัของบุตรหลานของท่าน 

รวมถึงความมัน่ใจในมาตรฐานการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพของเราด้วย 

ทัง้นี ้ทางโรงเรียน ฯ จะสง่แนวทางและมาตรการด้านความปลอดภยัหากได้รับการยืนยนัให้สามารถเปิดสถานศกึษาได้ ซึง่คาดว่าจะได้รับข้อมูล

ท่ีชดัเจนภายในกลางสปัดาห์หน้า โรงเรียนฯหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เร่ิมเปิดเรียนในช่วงสปัดาห์แรกของเดือนมิถนุายน 

โดยระหว่างนีมี้สิง่ท้าทายหลายเร่ืองท่ีต้องจดัการ อย่างไรก็ดีเซนต์สตีเฟ่นส์ ก็ก าลงัเตรียมการลว่งหน้าอย่างเตม็ท่ีเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ

ความเป็นไปได้ท่ีจะสามารถเปิดสถานศกึษา ซึง่การเตรียมความพร้อมบางอย่างต้องใช้เวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองการเว้นระยะหา่งทางสงัคมตลอดทัง้

วนั การตรวจคดักรองด้านสขุภาพเพ่ือความปลอดภยั การรักษาความสะอาด การใส่หน้ากากอนามยั การดแูลผู้มาเยือนโรงเรียนฯ การรับส่งนกัเรียนของ

ผู้ปกครอง และการจ ากดัการเข้าออกอาคารเรียนตา่งๆ ส าหรับผู้ ท่ีไม่ใช่นกัเรียนและบุคลากรของโรงเรียน นอกจากนีเ้รายงัจะต้องจดัการส ารวจข้อมูลการ

เดนิทางไปยงัพืน้ท่ีเสี่ยง รวมทัง้ประวตักิารสมัผสัผู้ ป่วยของทกุฝ่ายด้วย 

อย่างไรก็ตาม โรงเรียน ฯ มีความมัน่ใจว่าทกุอย่างจะลงตวัด้วยดีซึง่จะสามารถสร้างความพงึพอใจให้ทกุคน โดยเราได้มีการเตรียมการไปหลาย

สว่นแล้ว และบคุลากรทกุคนจะมาท่ีโรงเรียนสปัดาห์หน้าเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดเรียนในครัง้นี ้

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

         คณุจอห์น โรลฟ 

              ครูใหญ่ 


