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20 June 2020 

 

Dear Parents 

 

As we come to the end of the first week back at school, I would like to thank you for all of your support. 
It has been a successful week in many ways, not least because the children have been able to renew 
friendships and engage in largely normal lessons in school.  It has also been a time when we have been 
able to fine tune our arrangements in school, and we will continue to do so. 

One thing I would like to mention is parents congregating in the coffee shop area, particularly in the 
afternoon.  This obviously goes against social distancing protocols, and does not set the right example 
for the children.  We would much prefer that parents do not get out of their cars, and instead pick up 
their children from the front of Building 1.  This may entail a slightly longer wait, than at present, but 
will ensure social distancing amongst parents, which is something the children practise all day. 

On another point, I am very happy to inform you all that the school, in the interests of its community at 
this difficult time, has decided not to raise tuition fees next year, but to hold at the current rates. 
Therefore, new invoices will be issued for next term, from our finance department. For anyone who has 
already paid Term 1 fees, any surplus will be credited towards Term 2 fees.  

The school had already decided to subsidise student meals for students who returned to school and so 
there will be no charge for school meals for this week or next week. 

Do contact me if you have any additional concerns. 

I wish you all a very pleasant weekend. 

 

With my very best wishes 

 

 

John Rolfe 
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วนัเสาร์ที่ 20 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

เรียน  ทา่นผู้ปกครอง 

ในท่ีสดุนกัเรียนก็ได้กลบัมาเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ เซนต์สตีเฟ่นส์ครบหนึ่งสปัดาห์แล้ว นบัว่าเป็นช่วงเวลาที่

ประสบความส าเร็จในระดบัท่ีนา่พงึพอใจในหลายๆด้าน เนื่องจากนกัเรียนได้กลบัมาสานต่อมิตรภาพอนัดีกบัเพื่อนๆ และ

ยงัได้เรียนในคาบเรียนส่วนใหญ่ในรูปแบบปกติ นอกจากนีโ้รงเรียนเองยังได้ปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้เหมาะสมส าหรับ

นกัเรียน และจะยงัด าเนินการปรับเปลีย่นตอ่ไปให้ดียิ่งขึน้ 

 อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนใคร่ขอก าชบัผู้ปกครองเร่ืองการเข้ามารวมตวักันอย่างใกล้ชิดในบริเวณร้านกาแฟ

ในช่วงที่มารับบตุรหลานกลบับ้าน ซึง่อาจเป็นแบบอยา่งให้นกัเรียนเกิดความสบัสนเพราะเป็นการปฏิบตัิที่ตรงกนัข้ามกบั

ระเบียบข้อปฏิบตัิด้านการรักษาระยะหา่งทางสงัคมที่นกัเรียนจะต้องปฏิบตัิตามที่โรงเรียนโดยตลอดทัง้วนั ดงันัน้โรงเรียนฯ 

จึงขอให้ผู้ปกครองรอบตุรหลานของท่านภายในรถยนต์โดยไม่ลงมารับที่หน้าอาคาร 1 ถึงแม้อาจต้องใช้เวลารอคอยบตุร

หลานนานขึน้ ทัง้นีเ้พื่อเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องให้แก่นักเรียนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ศึกษาอย่าง

เหมาะสม โดยเฉพาะในสถานการณ์เช่นนี ้

 นอกจากนี ้เนื่องจากโรงเรียนนานาชาติ เซนต์สตีเฟ่นส์ มีความตระหนกัและเข้าใจถึงสถานการณ์อนัล าบากของ

ผู้ปกครอง เราจึงใคร่ขอแจ้งให้ทา่นทราบวา่ทางโรงเรียนได้ตดัสนิใจที่จะไมข่ึน้คา่เทอมประจ าปีการศกึษา 2563-64 โดยจะ

ยงัคงยึดตามอตัราค่าเทอมประจ าปีการศึกษาปัจจุบนั ดงันัน้ฝ่ายการเงินของโรงเรียนฯ จะส่งใบแจ้งค่า เทอมประจ าปี

การศึกษา 2563-64 ไปให้ท่านใหม่ ส าหรับท่านที่ได้จ่ายค่าเทอมของภาคการศึกษาที่ 1 แล้ว โรงเรียนจะน าส่วนต่าง

ดงักลา่วมาหกักลบลบกบัคา่เทอมในภาคการศกึษาที่ 2 ตอ่ไป 

 ทัง้นี ้โรงเรียนนานาชาติ เซนต์สตีเฟ่นส์ ได้พิจารณาแล้วและเห็นควรที่จะไมเ่ก็บคา่อาหารนกัเรียนทัง้ของสปัดาห์

นีแ้ละสปัดาห์ถดัไปส าหรับนกัเรียนที่กลบัเข้ามาเรียนที่โรงเรียนในช่วงสองสปัดาห์นี ้

 หากผู้ปกครองมีข้อสงสยัประการใด ทา่นสามารถติดตส่อบถามโรงเรียนฯ ได้เสมอ 

       ขอแสดงความนบัถือ  

 

        

    คณุจอห์น โรลฟ 

           ครูใหญ่ 


