26 กันยายน 2560
เรี ยน ท่านผูป้ กครอง
ตอนนี้เราได้เริ่ มการเรี ยนการสอนผ่านมาถึงห้าสัปดาห์ในปี การศึกษาใหม่น้ ีที่วทิ ยาเขตทั้งสองแห่ง ตั้งแต่เปิ ดเทอมมาเมื่อเดือนสิ งหาคมเรามีการ
จัดการเรี ยนการสอนมากมาย ทั้งโปรแกรมของ ECA (กิจกรรมหลังเลิกเรี ยน) และ โปรแกรมอะคาเดมี่ดา้ นต่างๆที่ได้เริ่ มดาเนินการสอนแล้ว ขณะนี้
เรามีกิจกรรมที่มากมายที่สุดเท่าที่เคยมีให้แก่นกั เรี ยนของเรา โรงเรี ยนนานาชาติ
บรอมส์โกรฟเป็ นโรงเรี ยนที่ไม่เพียงแต่ให้การเรี ยนรู ้และการสอนที่ยอดเยีย่ มในห้องเรี ยนของเราเท่านั้น แต่ยงั เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนทุกคนได้รับ
การเสริ มสร้างความสามารถในด้านต่างๆ ตั้งแต่เด็กที่อายุนอ้ ยที่สุดไปจนถึงเด็กวัยโตที่สุด
ผมรู ้สึกยินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบว่าเราได้ทาลายสถิติของโรงเรี ยนในด้านต่าง ๆ ในช่วงต้นปี การศึกษาดังนี้:
● ขณะนี้โรงเรี ยนมีจานวนนักเรี ยนสูงสุดที่เคยมี จานวน 450 คน
● ปี การศึกษานี้ เรามีนกั เรี ยนจานวนมากที่สุดที่เคยมีในวิทยาเขตรามคาแหง(ชั้นอนุบาล ถึงชั้นปี ที่ 1)
● ตัวเลขของนักเรี ยนหอพักได้เติบโตขึ้น⅓ ตั้งแต่ปลายเทอมที่ 3 2016-17 และเกือบจะถึง⅓ ของนักเรี ยนทุกคนในวิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค
เป็ นนักเรี ยนหอพัก
● นักเรี ยนชั้นปี ที่ 12 และชั้นปี ที่ 13 ของเราได้รับคะแนนสอบสูงสุดในประวัติศาสตร์ของโรงเรี ยน
ทั้งหมดข้างต้นเป็ นผลงานที่น่าประทับใจและไม่สามารถประสบความสาเร็ จได้หากไม่มีการอุทิศและความมุ่งมัน่ อย่างต่อเนื่องของสมาชิกทุกคนใน
ทีมงานของผมในวิทยาเขตทั้งสองแห่ง อนาคตของโรงเรี ยนของเรามีความโดดเด่นและน่าตื่นเต้นเป็ นอย่างมาก ในขณะที่เราเติบโตต่อไปและมี
ความมุมานะในการปรับปรุ งทุกอย่างให้ดีข้ ึนในแต่ละปี ที่ผา่ นมา
ตำแหน่ งผู้นำของนักเรียน
หลังจากการสมัครและขั้นตอนการคัดเลือกอย่างเข้มงวด ผมมีความยินดีที่จะประกาศแต่งตั้งตาแหน่งผูน้ านักเรี ยนต่อไปนี้ ซึ่งเป็ นนักเรี ยนชั้นปี ที่ 13
ของเรา:
● Head Boy - Peter Park
● Head Girl - Michelle Langner
● Deputy Head Boy - Kevin Schurch
● Deputy Head Girl - Anais Verny
ผมหวังว่าพวกเขาจะโชคดีในบทบาทความเป็ นผูน้ าของพวกเขาและผมก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกับพวกเขาตลอดปี การศึกษานี้
กำรเยีย่ มเยียนของ Mr Peter Clague ครู ใหญ่ โรงเรียนบรอมส์ โกรฟ ประเทศอังกฤษ
ผมมีความยินดีที่ได้ตอ้ นรับ Mr. Peter Clague ครู ใหญ่ของโรงเรี ยนบรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ ที่มาเยีย่ มเยียนโรงเรี ยนในสัปดาห์ที่ผา่ นมานี้ เรา
ได้เยีย่ มชมวิทยาเขตทั้งสองแห่งร่ วมกันและใช้เวลาพูดคุยถึงความร่ วมมือที่เราจะสามารถก้าวไปข้างหน้าเพื่อเสริ มสร้างความเชื่อมโยงของเราต่อไป
Mr Clague รู ้สึกยินดีเป็ นอย่างยิง่ กับทั้งสองวิทยาเขตและให้ความเห็นว่าคุณภาพการเรี ยนการสอนนั้นมีมาตรฐานสูงในห้องเรี ยนทุกห้องที่เราข้า
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เยีย่ มชม ผมจะไปเยีย่ มเยียนโรงเรี ยนบรอมส์โกรฟ ประเทศอังกฤษ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็ นเวลาที่ผมจะต้องไปที่ประเทศอังกฤษเพือ่ สรรหาครู ใหม่
สาหรับปี การศึกษาถัดไป
ค่ ำเล่ ำเรียนทีค่ ้ ำงชำระ
ขอขอบคุณผูป้ กครองทุกท่านส่วนใหญ่ที่จ่ายค่าเล่าเรี ยนให้กบั ทางโรงเรี ยนก่อนเวลาเปิ ดภาคเรี ยนในปี การศึกษานี้ หากท่านยังมีคา่ ธรรมเนียมค้าง
ชาระ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีเหล่านี้ได้รับการชาระกับฝ่ ายการเงินโดยเร็ วที่สุดเนื่องจากเราอยูใ่ นช่วงเวลาที่เลยกาหนดการชาระเงินแล้ว
อำหำรกลำงวัน
ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาเราได้ทางานร่ วมกับฝ่ ายจัดเตรี ยมอาหารอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าอาหารในโรงเรี ยนของเรามีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อ
สุขภาพ โดยมีตวั เลือกของอาหารมากมายเพื่อรองรับนักเรี ยนเชื้อชาติต่างๆ โปรดทราบว่านักเรี ยนทุกคนในทั้งสองวิทยาเขตต้องรับประทานอาหาร
กลางวันที่จดั เตรี ยมโดยฝ่ ายจัดเตรี ยมอาหารของโรงเรี ยน นโยบายนี้ระบุไว้อย่างชัดเจนในกาหนดค่าธรรมเนียม 2017/18 (และเป็ นนโยบายของ
โรงเรี ยนที่ปฏิบตั ิมาเป็ นเวลาหลายปี ที่ผา่ นมา) ค่าอาหารกลางวันของโรงเรี ยนจึงไม่ใช่ตวั เลือกในการชาระเงินเสริ มแต่เป็ นค่าไช้จ่ายบังคับ ที่จะต้อง
ร่ วมจ่ายกับค่าธรรมเนียมบังคับอื่นๆ ก่อนที่จะเปิ ดภาคเรี ยน
เรามีขอ้ ยกเว้นกับนโยบายนี้สาหรับนักเรี ยนที่มีภาวะทางการแพทย์หรื อโรคภูมิแพ้แบบรุ นแรง (ซึ่ งอาจทาให้เกิดกรณี ฉุกเฉิ นทางการแพทย์) โดยมี
ใบรับรองจากแพทย์ นักเรี ยนเหล่านี้สามารถนาอาหารกลางวันของตัวเองมาจากที่บา้ นได้ ในกรณี เหล่านี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิจากผมซึ่งทาหน้าที่
ครู ใหญ่ก่อนที่บุตรหลานของท่านจะได้รับอนุญาตให้นาอาหารกลางวันของตัวเองมารับประทานในโรงอาหาร โปรดติดต่อหัวหน้าฝ่ ายประถม/
มัธยม หากท่านต้องการคาชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่ องนี้
นโยบำยนำ้ ดืม่ และกำรขำดนำ้
การดื่มน้ าเป็ นส่วนประกอบสาคัญของชีวติ ประจาวันซึ่งจะช่วยไห้สมองของเราเกิดการเรี ยนรู ้ที่ดีในชั้นเรี ยน ดังนั้นโปรดให้บุตรหลานของท่านนา
กระติกน้ ามาโรงเรี ยนทุกวันเพื่อเติมน้ าจากเครื่ องทาน้ าเย็นของโรงเรี ยนและทางโรงเรี ยนยังมีขวดน้ าบรอมส์โกรฟจาหน่าย ซึ่งท่านสามารถซื้อได้
จากร้านค้าของทางโรงเรี ยน ในช่วงปี การศึกษานี้เราวางแผนที่จะลดการไช้ถว้ ยน้ าพลาสติกที่วางอยูบ่ ริ เวณเครื่ องทาน้ าเย็นรอบ ๆ วิทยาเขต และ
วางแผนที่จะติดตั้งเครื่ องทาน้ าดื่มเพิ่มเติม ผมจะไห้ขอ้ มูลท่านเกี่ยวกับแนวคิดนี้ในช่วงปลายปี
ป้ ำยสัญลักษณ์ ควำมปลอดภัย สติกเกอร์ รถยนต์และกำรเข้ ำถึงวิทยำเขต
หากท่านยังไม่มีบตั รประจาตัวผูป้ กครองสาหรับการเข้ามาในวิทยาเขตหรื อสติ๊กเกอร์สาหรับรถยนต์ โปรดติดต่อขอทาบัตร/สติ๊กเกอร์ได้ที่คุณไก่
แผนกต้อนรับในสานักงานของวิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค หรื อจาก คุณโบว์ ที่วทิ ยาเขตอนุบาลภายในสิ้นสัปดาห์น้ ี ผูป้ กครองที่ประสงค์จะเข้ามา
ภายในวิทยาเขตที่ไม่ได้สวมบัตรประจาตัวผูป้ กครองจะต้องแลกบัตรประชาชนหรื อ ใบอนุญาตขับขี่เพื่อรับบัตรผูเ้ ยีย่ มชมที่โต๊ะรักษาความปลอดภัย
ทุกครั้ง
กำรขับขี่รถยนต์ ในวิทยำเขต
ได้มีการพบเห็นหลายครั้งที่ผปู ้ กครองและคนขับรถได้ขบั รถเร็ วในบริ เวณโรงเรี ยน โดยเฉพาะบนถนนที่นาไปสู่หอพักนักเรี ยน ทั้งนี้ทางโรงเรี ยนได้
จากัดความเร็ วไว้ไม่เกิน 10 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงสาหรับรถทุกชนิดเมื่ออยูใ่ นเขตโรงเรี ยน เพื่อความปลอดภัยของนักเรี ยน, ผูป้ กครองและพนักงาน
ของเรา โปรดปฏิบตั ิตามขีดจากัดความเร็ ว 10 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงอย่างเคร่ งครัด
นอกจากนี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดเครื่ องยนต์เมื่อจอดอยูใ่ นที่จอดรถของโรงเรี ยน ถ้าท่านเปิ ดเครื่ องยนต์ทิ้งไว้จะทาให้คุณภาพอากาศ
แย่ลงและมีมลพิษในโรงเรี ยนของเรา เราควรจะทาไห้อากาศมีความบริ สุทธิ์สาหรับลูกหลานของเรา
งำนเลีย้ งอำหำรคำ่ และคอนเสิร์ต: Taste of Music
ผมขอเชิญชวนผูป้ กครองทุกท่านมาร่ วมสังสรรค์ในค่าคืนแห่งความบันเทิงระดับโลกและอาหารรสเลิศในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่
โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขมุ วิทสาหรับงานกาล่าดินเนอร์พิเศษที่เราจัดร่ วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลี นักร้องชาวอิตาเลียนระดับโลก David
Sotgiu นักเปี ยโนชาวไทย ณัฐ ยนตรรัตน์ ร่ วมกับนักร้องโซปราโน Barbara Zion และ กลุ่มนักร้องประสานเสี ยงจากโรงเรี ยนนานาชาติบรอมส์
โกรฟ จะขับร้องเพลงของ Rossini, Verdi, Puccini, Donizetti, Bellini และ Neapolitan
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ผูช้ มจะได้ลิ้มลองอาหารที่เข้ากับดนตรี ที่ได้รับฟัง ดนตรี ที่ไพเราะกับอาหารเลิศรส จากร้านอาหาร Rossini และบรรยากาศที่น่าประทับใจพร้อมกับ
งานอิตาเลียนแฟร์ สร้างสรรค์โดย Camillo Pellegatta และ Alice Law ผูอ้ านวยการคณะประสานเสี ยงของเรา รายได้ส่วนหนึ่งจะไปที่ ‘Home For
The Aged, Ratchasima’ บัตรมีจาหน่ายแล้ว ราคาบัตรนี้รวมความครบครันของความบันเทิง ไวน์แบบไม่จากัด และ อาหารค่าสุดวิเศษแบบเต็ม
รู ปแบบ
● วันที่: 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
● เวลา: 18:30 น. เป็ นต้นไป
● สถานที่: โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขมุ วิท
● ตัวเลือกราคาบัตร
o บัตร 1 ใบ ราคา 3,500 บาท
o บัตร 2 ใบ ราคา 6,500 บาท
o หากท่านจองโต๊ะจานวน 8 ที่นงั่ จะได้รับส่วนลด 10% นอกจากนี้ 6 โต๊ะแรกที่ชาระค่าบัตร จะมีเครื่ องประดับที่ทาจากเงินที่ปก
คลุมไปด้วยทองคาซึ่งออกแบบโดย CASATO Italy ในโอกาสนี้
นอกจากนี้ผปู ้ กครองบรอมส์โกรฟ และ ผูป้ กครองเก่า จะได้รับส่วนลดอีก 500 บาทจากราคาข้างต้น สารองที่นงั่ ได้ที่ 02-989-4873
ฟรีสติก๊ เกอร์ บรอมส์ โกรฟ 'Child in Car'
ในการฉลองครบรอบ 15 ปี ของโรงเรี ยนนานาชาติ บรอมส์โกรฟ เราได้จดั ของที่ระลึก เพื่อเป็ นอนุสรณ์ในโอกาสนี้ เพื่อสร้างความตระหนักและ
ส่งเสริ มความปลอดภัยบนท้องถนนสาหรับนักเรี ยนและบุตรหลานของท่าน เราขอเชิญชวนผูป้ กครองทุกท่านมารับสติ๊กเกอร์ "Child in Car"
สาหรับรถของท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็ นของขวัญให้กบั ผูป้ กครองซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของครอบครัวโรงเรี ยนนานาชาติ บรอมส์โกรฟ
ท่านสามารถรับสติ๊กเกอร์ได้ต้ งั แต่วนั พุธที่ 27 กันยายน ที่สานักงานของโรงเรี ยนทั้งสองวิทยาเขต เพื่อให้มนั่ ใจว่าสติ๊กเกอร์มีเพียงพอสาหรับทุก
ครอบครัว ทางโรงเรี ยนขอจากัดการรับสติ๊กเกอร์ได้สูงสุด 2 สติ๊กเกอร์ต่อครอบครัว
ผมหวังว่าจะได้พบกับท่านทุกคนในงานต่างๆของโรงเรี ยนตลอดระยะเวลาของปี การศึกษานี้
ขอแสดงความนับถือ

ดร. แดน มัวร์
ครู ใหญ่ & ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
Bromsgrove International School Thailand

