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Ref.No. 042/2020       Monday 13th April 2020 

Dear Parents/Guardians 

OPEC news regarding international schools  

Happy Easter, yesterday was a Western world holiday known as Easter. This is the most 
important and oldest festival of the Christian Church. Most countries celebrate this religious 
holiday with Easter eggs and chocolate eggs. 

I know many of our parents have read and heard the Thai news regarding delaying the start 
of school until July 2020 and are worried about our Term 3 starting date. 

On 9th April 2020, Bloomsbury International School Hatyai received an update from the 
Office of Private Education Commission (OPEC) to inform us that the July 1st date applies to 
THAI SCHOOLS ONLY.  International schools should continue with their regular school 
calendar and provide online learning until the end of the State of Emergency. Bloomsbury 
also received praise from the Secretary of OPEC for our ‘online teaching’ as all videos, 
worksheets and assignments were given to OPEC. 

 http://www.isat.or.th/9-april-2020-moe-notification-school-reopening 

Bloomsbury will postpone Term 3 until we receive all of the ‘Parent Surveys’ with regards to 
the new opening date. Obviously, we do NOT have any control over if the State of 
Emergency is extended or on controlling the COVID - 19 virus and we cannot get a letter 
from the Governor of Songkhla indicating everything is safe.  Additionally, we cannot 
postpone the school until July 2020, as some teachers will be leaving at the end of their 
contracts and returning to their countries. Let’s work together. 

PLEASE FILL OUT THE PARENT SURVEY REGARDING TERM 3 DATES 

Kindest regards, 

 

 

Andrew Strubelt     Asst. Prof. Dr. Kantarin Rugsakorn                
Acting Principal                     Director and School Manager 
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- ค ำแปล - 

เลขที่ ๐๔๒/๒๕๖๓     วนัจนัทร ์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขา่วสารจากส านกังานคณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (OPEC) เกี่ยวกบัโรงเรยีนนานาชาต ิ

เรยีน ท่านผูป้กครอง/ผูดู้แลนกัเรยีน 

 สขุสนัตว์นัอีสเตอร ์เมื่อวานน้ี ถือเป็นวนัหยดุโลกของชาวตะวนัตก เป็นเทศกาลที่ส าคญัและเก่าแก่ที่สุดของศาสนาครสิเตยีน 

ซึ่งเป็นที่รูจ้กักนัในนามว่า วนัอสีเตอร ์ประเทศส่วนใหญ่เฉลมิฉลองวนัหยดุทางศาสนาน้ีดว้ยไขอ่สีเตอร์ และไขช่อ็คโกแลต 

 โรงเรียนนานาชาตบิลูมสเ์บอรี่-หาดใหญ ่ทราบว่าท่านผูป้กครอง/ผูดู้แลนกัเรยีนหลายท่าน ไดอ้่านและไดย้นิขา่วสารของประเทศไทย 

เรื่อง การชะลอการเปิดเรียนของสถานศึกษา ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม และกังวลเกี่ยวกับการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนฯ 

ประจ าภาคเรยีนที่ ๓ ปีการศกึษา ๒๕๖๒/๒๕๖๓ 

 เมื่อวนัที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ โรงเรียนฯ ได้รบัแจง้เพิ่มเติมจากส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศกึษาเอกชน (OPEC) 

เรื่อง ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทัง้ในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ 

(โรงเรียนไทยเท่ำนัน้) เปิดเรียน ในวนัที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อย่างไรก็ตาม โรงเรยีนเอกชนประเภทนานาชาติ ซึ่งมกี าหนดวนัเปิดและ

ปิดภาคเรียนไม่ตรงกบัโรงเรยีนไทย สามารถด าเนินการเปิดการเรียนการสอนได้ปกติ ตามปฏิทินของโรงเรยีน และจดัให้มีการเรียนรู ้

ในรูปแบบออนไลน์เพื่อใหส้อดคล้องกบัขอ้ก าหนดที่ออกตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกระทัง่สิ้นสุดสถานการณ์ดงักล่าวของแต่ละ

พื้นที่ที่ โรงเรียนตัง้อยู่  นอกจากน้ี โรงเรียนฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า โรงเรียนฯ ได้รับการชื่นชมจาก

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (OPEC) ส าหรบั “การสอนออนไลน์” ที่โรงเรียนฯ ได้ส่ง วิดีโอ และใบงานที่ 

ครูมอบหมายใหก้บันกัเรยีน ใหก้บัส านกังานคณะกรรมการการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (OPEC) เพื่อตรวจสอบ 

http://www.isat.or.th/9-april-2020-moe-notification-school-reopening 

 โรงเรียนฯ จะเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนประจ าภาคเรยีนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ไปจนกว่า โรงเรียนฯ จะได้รบั 

'แบบส ารวจผูป้กครอง' เกี่ยวกบัวนัเปิดเรียน โรงเรยีนฯ ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน หรอืสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID - 19) ได้ อกีทัง้ โรงเรียนฯ ยงัไม่ได้รบัการยนืยนัจากผูว่้าราชการจงัหวดัสงขลาว่า ทุกอยา่งปลอดภยั อยา่งไรก็ตาม โรงเรียนฯ 

ไม่สามารถเลื่อนการเปิดเรียน ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ เน่ืองจากครูบางท่านได้สิ้นสุดสัญญา และจะกลับประเทศ 

ของตน ในช่วงเวลาดงักล่าว ดงันัน้ โรงเรยีนฯ หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า จะไดร้บัความร่วมมอืและความเขา้ใจจากท่าน 

 โปรดกรอกแบบส ารวจผูป้กครองเกี่ยวกบัการเปิดการเรยีนการสอนประจ าภาคเรยีนที่ ๓ ปีการศกึษา ๒๕๖๒/๒๕๖๓ 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณในความร่วมมอืมา ณ โอกาสน้ี 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 

               

                         แอนดรู สตรูเบลท ์              ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. กนัทริน รกัษส์าคร 

               รกัษาการครูใหญ่                       ผูอ้ านวยการ/ผูจ้ดัการ 
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