
 

 

 

 

SISB/SO/250/20 

 

12 June 2020 

 

Dear Parents 

I am pleased to announce that we have just been given permission to open the school next week. 

Therefore, from Monday, school will be running as normal with full safety measures in place. 

Firstly, thank you for your feedback on whether your child will attend on Monday. It is clear, with 

about an 80% return at the moment, that the majority of the students will be in attendance, which is 

very good news. On Monday there will only be provision for those in school. We will then look at 

what level of support we can provide to those students who have remained at home. 

Below are more details on procedures related to opening the school; please do read carefully.  

 We will need an agreement for every child who comes to school, prior to them starting, and 

so if you did not fill in the recent agreement; 2 weeks ago, relating to health and travel, you 

will need to do so on Monday, before your child enters the school; Secondary students will be 

able to complete their own forms. If your situation has changed in the last two weeks you 

must also inform the school. 

Arrival to school 

 On Monday all students, Kg - Year 12, should be dropped off at Building 1 or Building 3, 

depending on their Year group.  

 No students will be allowed in the school until 07:00, so please plan journeys accordingly. 

 Early Years and Primary students will enter through Building 1, the main entrance. 

 Secondary students will enter through the entrance to Building 3. 

 No parents will be allowed into school, with their children. 

 Students arriving from 07:00 - 07:15 should go to the canteen, where they will sit in socially 

distanced seating. 

 After 07:15 all students should go straight to their classroom, where they will be supervised 

by their teacher. 

 There will be a slightly later arrival time of 08:30 for Early Years students. This will help us 

deal with any separation issues in a quieter environment. 

 Early Years students will be met and escorted to their classrooms by staff. 

 Seats have been removed from the Coffee Shop area to avoid gathering. 

 All students will enter on a disinfected mat which will clean their shoes, they will be 

temperature checked, either by a Thermo-Scan or hand held device, and will clean hands with 

Sanitiser gel. 

 All students must wear masks. There may be the occasional exception for health reasons in 

which case a visor will be considered. 

 The Building 3 entrance will be closed at 08:00. Any students arriving after this time should 

use the Building 1 entrance. 

 All students should bring a water bottle to school for their personal use. 



 

 

 

Departure from School 

Finish times 

 Early Years 14:30 

 Primary 14:45 

 Secondary 15:00 

 All departures will be from Building 1, the Building 3 entrance will be closed. 

 Students will be supervised, and socially distanced, as they wait to be picked up. 

 Students should be picked up promptly, but definitely before 15:45. Parents should remain in 

their cars, if possible. 

 Children will be called to their cars, or escorted if in Early Years, as parents arrive at school. 

 Children should be contacted, if possible by mobile phone for the older students, just prior to 

arrival, to help with traffic flow. 

 Those parents with children in different year groups should aim for a pick up time after the 

eldest has finished school, to avoid waiting. 

Precautions in school: 

 Students will be socially distanced throughout the day in all areas. The routines will be 

explained to them early on Monday. 

 There will be a walk-on-the-left rule applied throughout the school with markings on the floor 

to indicate boundaries. 

 Classrooms, other areas and equipment will be cleaned after usage by each class or group of 

students. 

A lot of time and effort has gone into making the school as safe as it can be, and whilst this will 

undoubtedly affect the way in which the staff interact with the children, and they with each other, we 

hope to make their experience as enjoyable as we can. 

I look forward to seeing you next week. 

Yours sincerely 

 

 

John Rolfe 

Principal 

 



 

 

SISB/SO/250/20 

วนัศกุร์ที่ 12 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

เรียน  ทา่นผู้ปกครอง 

โรงเรียนนานาชาติ เซนต์สตีเฟ่นส์ รู้สกึยินดีที่ได้รับข่าวการอนมุตัิให้โรงเรียนนานาชาติเปิดท าการได้ในสปัดาห์หน้า ดงันัน้ โรงเรียน

ฯ จะเร่ิมเปิดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบปกติในวนัจนัทร์ที่ 15 มิถนุายน 2563 โดยจะเพ่ิมมาตรการแนวการปฏิบตัิเพื่อความปลอดภยัเป็น

พิเศษ 

โรงเรียนฯ ต้องขอขอบคณุทา่นผู้ปกครองที่ได้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัการเปิดโรงเรียนในวนัจนัทร์ที่จะถึงนี ้โดยนบัว่าเป็นขาวดีที่

ทางเราได้รับค าตอบที่ชัดเจนจากผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่หรือนักเรียนกว่า 80% ที่ได้แสดงเจตจ านงที่จะส่งนักเรียนกลับมาเรียน

ตามปกติในวันดังกล่าว ทัง้นี ้ในวันจันทร์ ทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติที่โรงเรียนเท่านัน้  อย่างไรก็ตามโรงเรียนฯ จะ

พิจารณาหาทางจดัการเรียนการสอนที่เหมาะสมให้กบัผู้ที่ต้องการเรียนที่บ้านตอ่ไปด้วย 

ขอให้ผู้ปกครองอา่นรายละเอียดข้อปฏิบตัิของโรงเรียนดงัตอ่ไปนี ้

 โรงเรียนได้สง่แบบสอบถามให้ผู้ปกครองไปเม่ือประมาณ 2 สปัดาห์ที่ผ่านมา ซึง่ทางเราขอให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามเพ่ือแสดง

การยินยอมอนญุาตให้นักเรียนกลบัเข้ามาเรียนที่โรงเรียนได้ โดยหากท่านยงัไม่ได้กรอกแบบสอบถามดังกล่าวส่งมาให้โรงเรียน 

ทา่นยงัสามารถท าได้ในวนัจนัทร์เพื่อแสดงการยินยอมให้นักเรียนกลบัเข้ามาเรียนที่โรงเรียน รวมทัง้ยืนยนัข้อมลูด้านสขุภาพและ

การเดินทางของนักเรียนก่อนที่จะให้บุตรหลานเข้ามาภายอาคารเรียน และขอให้แจ้งโรงเรียนหากข้อมลูที่ท่านเคยกรอกไว้มี

รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สว่นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาสามารถกรอกแบบฟอร์มดงักลา่วได้ด้วยตนเอง  

การมาส่งบุตรหลานที่โรงเรียน 

 ในวนัจนัทร์ที่จะถึงนี ้ขอให้ทา่นสง่นกัเรียนระดบัชัน้ KG-เยียร์ 12 ลงข้างหน้าอาคาร 1 หรือ อาคาร 3 โดยขึน้อยู่กับว่านักเรียนอยู่ชัน้

เรียนใด 

 โรงเรียนไมอ่นญุาตให้นกัเรียนเข้ามาในอาคารเรียนก่อนเวลา 7.00น. ดงันัน้ขอให้ผู้ปกครองวางแผนการเดินทางเอาไว้ลว่งหน้า 

 นกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยัและระดบัชัน้ประถมศกึษาสามารถเข้ามาในโรงเรียนผ่านทางอาคาร 1 หรือประตทูางเข้า-ออกหลกัได้ 

 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาสามารถเข้ามาในโรงเรียนผ่านทางประตทูางเข้าของอาคาร 3 ได้ 

 โรงเรียนไมอ่นญุาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในโรงเรียนกบับตุรหลาน 

 นกัเรียนที่มาถึงโรงเรียนในช่วงเวลาระหว่าง 7.00-7.15 น. จะสามารถไปนั่งอยู่ที่โรงอาหารซึ่งมีการจดัวางที่นั่งให้เว้นระยะห่างกัน

อยา่งเหมาะสม 

 นกัเรียนที่มาถึงโรงเรียนหลงัเวลา 7.15 น. สามารถไปห้องเรียนที่มีครูดแูลได้ทนัที  

 ขอให้นกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยั Early Years มาถึงโรงเรียนเวลา 8.30 น. เน่ืองจากเป็นชว่งเวลาที่คอ่นข้างเงียบสงบจงึเหมาะกับการ

ปรับตวัในการกลบัมาเรียนที่โรงเรียนตามเดิม 

 จะมีเจ้าหน้าที่พานกัเรียน Early Years ไปยงัห้องเรียน 

 ทางเราได้น าเก้าอีใ้นบริเวณร้านกาแฟออกไปแล้ว 

 นักเรียนทุกคนจะต้องเดินผ่านพรมเช็ดเท้าชนิดพิเศษเพื่อฆ่าเชือ้จากรองเท้า และตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเคร่ืองสแกนตรวจวัด

อณุหภูมิ หรือด้วยเคร่ืองตรวจวดัอุณหภูมิมือถือ จากนัน้นักเรียนจะต้องใช้เจลแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือก่อนเข้าไปในพืน้ที่

ด้านในอาคารเรียน 



 

 

 

 นักเรียนทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยอาจมีข้อยกเว้นให้ใส่เฟชีลด์เป็นรายบุคคลส าหรับนักเรียนที่มี

ปัญหาด้านสขุภาพบางประการ 

 ประตทูางเข้าอาคาร 3 จะปิดในเวลา 8.00น. นกัเรียนที่มาถึงโรงเรียนหลงัจากเวลาดงักลา่วจะต้องใช้ประตทูางเข้าของอาคาร 1 

 ขอให้นกัเรียนทกุคนน ากระติกน า้สว่นตวัมาใช้ที่โรงเรียน 

การมารับบุตรหลานที่โรงเรียน 

เวลาเลิกเรียน: 

 นกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยั (Early Years) เวลา 14.30 น. 

 นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา เวลา 14.45 น. 

 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา เวลา 15.00 น. 

 นกัเรียนสามารถออกจากอาคารเรียนผ่านทางประตทูางเข้า-ออกของอาคาร 1 ได้ โรงเรียนจะไมเ่ปิดประตทูางเข้าออกของอาคาร 3 

ในเวลาเลิกเรียน 

 จะมีเจ้าหน้าที่ดแูลนกัเรียนระหวา่งรอให้ผู้ปกครองมารับ 

 ผู้ปกครองควรมารับนกัเรียนโดยเร็ว และไมเ่กินเวลา 15.45น. โดยทางโรงเรียนขอให้ผู้ปกครองรอบตุรหลานของทา่นอยูใ่นรถ 

 จะมีเจ้าหน้าที่คอยเรียกนกัเรียนให้ไปที่รถ ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยั จะมีเจ้าหน้าที่พาไปที่รถเม่ือผู้ปกครองมาถึงที่โรงเรียน 

 ส าหรับนกัเรียนที่โตแล้ว ขอให้ผู้ปกครองโทรหานกัเรียนก่อนมาถึงโรงเรียนเพ่ือให้สะดวกตอ่การจราจรภายในโรงเรียน 

 ส าหรับผู้ปกครองที่มีบตุรหลานในชัน้เรียนที่ตา่งกนั ทา่นควรมารับบตุรหลานตามเวลาเลิกเรียนของบตุรหลานคนโตเป็นหลกั 

ข้อปฏิบตัิของโรงเรียนเพ่ือความปลอดภยัของทกุฝ่าย 

 นกัเรียนทกุคนจะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดเร่ืองการเว้นระยะหา่งทางสงัคมในทกุจดุของโรงเรียนโดยตลอดทัง้วนั  โดยทางโรงเรียน

จะอธิบายแนะน าให้นกัเรียนเข้าใจข้อปฏิบตัิดงักลา่วในชว่งเช้าวนัจนัทร์ 

 โรงเรียนจะจดัระบบช่องทางการเดินภายในโรงเรียนโดยยึดช่องทางเดินด้านซ้ายมือเป็นหลกัและจะแสดงสญัลักษณ์บนทางเดิน

ตลอดทาง 

 โรงเรียนจะจดัให้มีการท าความสะอาดห้องเรียน รวมทัง้จดุตา่งๆภายในโรงเรียน และอปุกรณ์การเรียนการสอนทกุครัง้หลงัเสร็จสิน้

แตล่ะคาบเรียน 

โรงเรียนนานาชาติ เซนต์สตีเฟ่นส์ ได้ใช้เวลาการเตรียมความพร้อมส าหรับความปลอดภยัสงูสดุของบตุรหลานของท่านอย่างดีที่สดุ 

อยา่งไรก็ตามเรายงัคงตัง้ใจให้นกัเรียนได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์รวมทัง้รู้สกึสนกุสนานกบัการเรียนไปพร้อมกนั 

สดุท้ายนี ้เราหวงัวา่จะได้พบกบันกัเรียนทกุคนในสปัดาห์หน้า 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

   คณุจอห์น โรล์ฟ 

                  ครูใหญ่ 


