31 สิ งหาคม 2018
เรี ยนท่านผูป้ กครอง
ผมขอเรี ยนไห้ท่านทราบว่ามันเป็ นสัปดาห์แรกที่ยอดเยีย่ มของโรงเรี ยนสาหรับปี การศึกษา 2018/19 และผมมี
ความยินดีเป็ นอย่างมากที่ได้เห็น ผูป้ กครอง คณะครู และเจ้าหน้าที่ของเรา อยูต่ ามบริ เวณต่าง ๆ ภายในโรงเรี ยน
ของเรา ขอเรี ยนว่า คณะกรรมการบริ หารยังคงลงทุนในสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ ภายในวิทยาเขต และ ใน
พื้นที่การเรี ยนรู ้ ของวิทยาเขตทั้งสองแห่งในช่วงปิ ดภาคฤดูร้อนในฐานะครู ใหญ่ผมมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนของเรา
ได้รับประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่ดีที่สุดทั้งภายในและภายนอกห้องเรี ยน และเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่ งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างดีที่สุด สาหรับพนักงานใหม่ของเรา เช่น คณะครู ครู ผชู ้ ่วย
และ ครู หอพัก ได้ปรับตัวและมีความพร้อมสาหรับการใช้ชีวติ ภายในรั้วบรอมส์โกรฟ และมุ่งพัฒนาไปข้างหน้า
ในปี การศึกษานี้ ถ้าท่านมาที่วทิ ยาเขต โปรดทักทายคณะครู และเจ้าหน้าที่ใหม่ของเราด้วย
ความคืบหน้ าของหอพัก
เรามีความยินดีที่ได้ตอ้ นรับนักเรี ยนจานวน 136 คน เข้าหอพักในบ่ายวันอาทิตย์ ซึ่งเป็ นจานวนที่มากที่สุดที่เคยมี
มาในประวัติศาสตร์ของโรงเรี ยนในรอบ 15 ปี ! ทีเดียวการเติบโตอย่างรวดเร็ วเป็ นบทพิสูจน์ถึงการให้บริ การที่มี
คุณภาพสูง และการดูแลนักเรี ยนทุกคน แต่ละคนของเรซึ่งเป็ นหนึ่งในเหตุผลหลักที่เราสามารถดึงดูดนักเรี ยนจาก
โรงเรี ยนประจาอื่น ๆ ทั้งในกรุ งเทพฯและในภูมิภาคอาเซียน การเป็ นนักเรี ยนหอพักเป็ นประสบการณ์ที่ดีมาก
และหากบุตรหลานของท่านเป็ นนักเรี ยน ไปกลับและต้องการที่จะได้สมั ผัสกับชีวติ หอพัก ท่านสามารถติดต่อ
Ms. Drew หัวหน้าแผนกหอพักที่ gdrew@bromsgrove.ac.th เพื่อจองห้องพักให้กบั บุตรหลานของท่านเป็ นครั้ง
คราวได้
ผู้ประสานงานกับผู้ปกครองคนใหม่ ณ วิทยาเขตวินด์ เซอร์ ปาร์ ค
ผมได้แจ้งท่านผูป้ กครองในจดหมายของครู ใหญ่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผา่ นมาว่าหน้าที่ของผูป้ ระสานงานกับ
ผูป้ กครองจะดาเนินการโดย คุณแอน เจ้าหน้าที่คนใหม่ของเรา ที่ สานักงาน SIC วิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค โดยท่าน
สามารถติดต่อคุณแอนได้ที่ pjennifer@bromsgrove.ac.th

ขวดนา้ และหมวก
ผมขอย้าเตือนว่า นักเรี ยนทุกคนจะต้องนาขวดน้ าดื่มมาโรงเรี ยนทุกวัน เนื่องจากการดื่มน้ าเป็ นสิ่ งจาเป็ นเพราะการ
ขาดน้ าจะส่งผลกระทบต่อการทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพของสมองและร่ างกายที่แข็งแรงนอกจากนี้เรายัง
ต้องการให้นกั เรี ยนชั้นประถมสวมหมวกบรอมส์โกรฟทุกครั้งที่ทากิจกรรมนอกห้องเรี ยนและขอแนะนาให้
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา ทาเช่นเดียวกันเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง
สระว่ ายนา้ ในวิทยาเขต วินด์ เซอร์ ปาร์ ค
เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการปรับปรุ งสระว่ายน้ า ณ วิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค การเรี ยนว่ายน้ าจึงจะเริ่ มใน
สัปดาห์ที่ 3 (ตั้งแต่วนั จันทร์ที่ 10 กันยายน เป็ นต้นไป)
แบบฟอร์ มข้ อมุลสุขภาพสาหรั บนักเรี ยนฉบับใหม่
เพื่อให้ทางโรงเรี ยนมีความมัน่ ใจในการดูแลสุขภาพของบุตรหลานท่าน ในขณะที่อยูภ่ ายใต้การดูแลของเรา เรา
จาเป็ นต้องมีขอ้ มูลทางการแพทย์และรายละเอียดการติดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น กับผูป้ กครองและสมาชิกในครอบครัว
คนอื่น ๆ อย่างถูกต้องและมีขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ดังนั้นผมจึงได้แนบแบบฟอร์มข้อมูลสุขภาพสาหรับนักเรี ยน
ฉบับใหม่ เพื่อให้ท่านกรอกข้อมูลและส่งกลับมาที่โรงเรี ยนสาหรับนักเรี ยนทุกคนตั้งแต่ช้ นั เตรี ยมอนุบาลจนถึง
ชั้นปี ที่ 13
โปรดกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ ลงชื่อ และส่งกลับมาที่ คุณโบว์ สานักงานโรงเรี ยน วิทยาเขตรามคาแหง , คุณแอน
หรื อ คุณแจ๋ ม สานักงาน SIC วิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค หรื อส่งกลับมาที่ Ms. Drew หากบุตรหลานของท่าน เป็ น
นักเรี ยนหอพัก กรุ ณา ส่งแบบฟอร์มข้อมูลสุขภาพภายในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018
ค่ าธรรมเนียม ค่ าเทอม ค้ างชาระ
โปรดชาระค่าเล่าเรี ยนที่คา้ งชาระสาหรับบุตรหลานท่านโดยเร็ วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการเสี ยค่าธรรมเนียมการชาระ
เงินล่าช้าและโปรดใช้ช่องทางการชาระเงินที่ระบุไว้ ในเว็บไซต์ของโรงเรี ยน หรื อติดต่อฝ่ ายการเงินโดยตรง
บัตรประจาตัวนักเรี ยน / บัตรห้ องสมุดของ วิทยาเขต วินด์ เซอร์ ปาร์ ค
ผมยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าบัตรประจาตัวนักเรี ยน / บัตรห้องสมุดใหม่ สาหรับนักเรี ยนวิทยาเขตวินด์เซอร์
ปาร์ค ทุกคนจะได้รับในสัปดาห์หน้า ผ่านทางคุณครู ช้ นั มัธยมศึกษา และ คุณครู ช้ นั ประถมศึกษา โปรดทราบว่า
บาร์โค้ดที่ดา้ นหลังบัตรเป็ นรหัสบาร์โค้ด เพื่อการชาระเงินสาหรับบุตรหลานท่าน และท่านยังสามารถใช้เพื่อ
ชาระค่าธรรมเนียมโดยผ่านแอพพลิเคชัน่ ธนาคารของท่าน หากบุตรหลานของท่านทาบัตรหายจะต้องเสี ยค่าปรับ
100 บาท สาหรับทาบัตรใหม่ทดแทน (โปรดติดต่อที่คุณพิงค์ก้ ีแผนกต้อนรับเพื่อทาบัตรใหม่ทดแทน)

บัตรประจาตัวผู้ปกครอง
หากท่านเป็ นผูป้ กครองใหม่ (หรื อ เป็ นผูป้ กครองปัจจุบนั แต่ทาบัตรหาย) กรุ ณาติดต่อสานักงานโรงเรี ยนทั้งสอง
วิทยาเขตเพื่อขอรับบัตร หรื อขอทาบัตรใหม่ทดแทน ท่านผูป้ กครองต้องสวมบัตรประจาตัวทุกครั้ง ที่ท่านเข้ามา
ในวิทยาเขตทั้งสองแห่ง
ความเร็ วของการขับขี่ ในวิทยาเขตวินด์ เซอร์ ปาร์ ค
ผมขอแจ้งให้ท่านผูป้ กครองทราบว่า อัตราความเร็ วของการขับขี่ภายในวิทยาเขตของเรา คือ 10 กม. ต่อชัว่ โมง
ยังคงมีท่านผูป้ กครองและพนักงานขับรถ บางท่าน ที่ยงั คงขับรถเร็วกว่าอัตราความเร็ วที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะ
ตรงถนนที่เชื่อมต่อระหว่างที่จอดรถและหอพักดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านในวิทยาลัยเขตฯ โปรดใช้
ความเร็ วตามที่กาหนดไว้
สถาบันต่ าง ๆ ที่ วิทยาเขต วินด์ เซอร์ ปาร์ ค
กิจกรรม ECA เพิม่ เติม ทุกกิจกรรม จะเริ่ มในสัปดาห์ที่ 4 ของเทอม 1 มีสถาบันสอนว่ายน้ าสถาบันบาสเก็ต
บอลล์ สถาบันดนตรี และการสอนภาษาจีนกลาง ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ นอกจากนี้เราวางแผนที่จะเปิ ดสถาบัน
ฟุตบอลล์ อีกครั้ง ในช่วงหลังปิ ดกลางภาคของเทอม 1 โดยจะจัดให้หลากหลายตามกลุ่มอายุ ทางโรงเรี ยนจะส่ง
รายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่านทราบ เกี่ยวกับสถาบันเหล่านี้ ในสัปดาห์หน้า
กิจกรรมหลังเลิกเรี ยน
โปรแกรม ECA ที่หลากหลายสาหรับเทอม 1 จะเริ่ มต้นในสัปดาห์หน้า และเป็ นอีกครั้งหนึ่งที่ทางโรงเรี ยนมี
กิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจให้เลือก เพื่อเปิ ดโอกาสในการเสริ มสร้างสมรรถภาพสาหรับนักเรี ยนของเรา
กรุ ณาโน้มน้าวให้บุตรหลานของท่านทดลองเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ หรื อ ทาสิ่ งที่แตกต่างจากปี การศึกษาที่ผา่ นมา ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการเจริ ญเติบโตทางร่ างกายและจิตใจของนักเรี ยน
การประชุมประจาปี ของสมาคมครู ผ้ ูปกครอง (PTA)
การประชุมใหญ่ประจาปี ครั้งที่ 1 ของ PTA (AGM) จะจัดขึ้นที่วทิ ยาเขตทั้งสองแห่งภายในสองสัปดาห์ถดั ไป
สมาคมผูป้ กครองและครู (PTA) เป็ นองค์กร ที่ส่งเสริ มและกระตุน้ ให้เกิดสัมพันธภาพระหว่างผูป้ กครอง ครู และ
ชุมชนในโรงเรี ยน เรามี PTA ทั้งที่ วิทยาเขตรามคาแหง และวิทยาเขตวินด์เซอร์ปาร์ค หน้าที่หลักสองข้อของ
PTA คือการสนับสนุนโรงเรี ยนในกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งปี และช่วยในการระดมทุนสาหรับกิจกรรมการกุศล
ของโรงเรี ยน ท่านผูป้ กครอง บรอมส์โกรฟ ทุกคน เป็ นสมาชิก PTA โดยอัตโนมัติ ซึ่งเรามี PTA ทั้ง 2 วิทยาเขต
การประชุม PTA ครั้งแรกของปี การศึกษาใหม่จะจัดขึ้นที่:
● EY Campus - วันอังคาร 4 กันยายน 08:30 น. ในห้องประชุม
● WP Campus - วันอังคาร 11 กันยายน 08:30 น. ในห้องโถง PAC

