Wednesday 8th April 2020

Ref.No. 040/2020
Dear Parents/Guardians

PARENT TEACHER MEETINGS ONLINE ON FRIDAY (10/04/2020) VIA ZOOM
As the end of Term 2 is scheduled for Friday, 10th April 2020, and every end of term, parents
meet with teachers and collect their class reports, this term will be different.
For this term, parents will meet with the teachers on Friday but not in person, they will meet
online via ZOOM.
Please check for your scheduled appointment time with the teacher. Primary and Secondary
teachers have been ‘setting up’ appointments all week. Teachers will have specific times and
passwords for appointments. This will last about 10 minutes each and must be kept at the
specific appointment time.
Students and parents can ‘JOIN A MEETING’ by simply typing in the password and identifying
themselves by saying “Good morning (teacher’s name) this is (student’s name)”. Please go to the
website and type the number given by the teacher. Students can now join their teacher ‘live’.
Each appointment will last about 10 minutes.
https://zoom.us/join
Finally, reports will also be given online. Please go to the school website:
https://www.bloomsbury.ac.th/bloomsbury-portal-login/
Type in ‘the student ID’ (A***) of your child and the ‘Password’ (National ID or Passport No.) and
log in. On the left side is the section for ‘Report Cards’ where you can download or view.
Please check on Class Dojo for your appointment time on Friday, 10th April 2020. If anyone has
any questions, please contact the Head of Primary, Mr. Mullin or the Head of Secondary,
Mr. Windsor for more details.
Thank you for your understanding and cooperation.
Kindest regards,

Andrew Strubelt
Acting Principal

Asst. Prof. Dr. Kantarin Rugsakorn
Director and School Manager
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- คำแปล เลขที่ ๐๔๐/๒๕๖๓

วันพุธ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรือ่ ง

การประชุมผูป้ กครองออนไลน์ดว้ ยแอพพลิเคชั ่นซูม (ZOOM) ในวันศุกร์ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรียน

ท่านผูป้ กครอง/ผูด้ แู ลนักเรียน

โรงเรี ย น นานาชาติ บ ลู ม ส์ เ บอรี่ -หาดใหญ่ มี ก าหนดการประชุ ม ผู้ ป กครองประจ าภาคเรี ย น ที่ ๒
ปี การศึ ก ษา ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ในวัน ศุ ก ร์ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่ ง ในแต่ ล ะภาคเรี ย นการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา
ท่ า นผู้ป กครอง/ผู้ดู แ ลนั ก เรีย น ได้ ม ีโ อกาสพบกับ ครู ผู้ส อนเป็ นรายบุ ค คล และรับ ผลการเรีย นได้ที่ โ รงเรีย นฯ
อย่ างไรก็ต าม สื บ เนื่ อ งจากสถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน โรงเรีย นฯ จึง จ าเป็ นต้ อ งจัด การประชุม ประจ าภาคเรีย นที่ ๒
ปี การศึกษา ๒๕๖๒/๒๕๖๓ แตกต่างจากทีเ่ คยปฏิบตั มิ า โดยจะจัดขึน้ ผ่านระบบออนไลน์ดว้ ยแอพพลิเคชั ่นซูม (ZOOM)
ในการนี้ โรงเรียนฯ ขอความร่วมมือจากท่ านผูป้ กครอง/ผู้ดูแลนักเรียน ตรวจสอบคลาสโดโจ (Class Dojo)
เพื่อรับข้อมูลเกีย่ วกับเวลาการนัดหมายของท่านกับครูผสู้ อน ซึง่ คุณครูทงั ้ ฝ่ ายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้ทาการ
ตัง้ ค่า ไว้เป็ นที่เรีย บร้อ ย และท่ านจะได้ร บั เวลาการนัดหมายและรหัสผ่านการเข้าประชุม เป็ น รายบุคคล โดยแต่ ล ะ
การประชุมจะใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที
นั ก เรี ย นและท่ า นผู้ ป กครอง/ผู้ ดู แ ลนั ก เรี ย น สามารถ ‘เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ’ โดยเข้ า ไปที่ เ ว็ ป ไซต์
(https://zoom.us/join) และพิมพ์รหัสผ่านที่ครูผสู้ อนส่งให้ จากนัน้ นักเรียนและท่านผูป้ กครอง/ผูด้ ูแลนักเรียนก็สามารถ
เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ได้
อีก ทัง้ โรงเรีย นฯ ขอเรีย นให้ ท่ านทราบว่า ท่ านจะได้ร บั ผลการเรีย นของบุ ต รหลานของท่ านออนไลน์
โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ ของโรงเรียนฯ (https://www.bloomsbury.ac.th/bloomsbury-portal-login/) พิม พ์ 'เลขประจาตัว
นักเรีย น' (A ***) และ 'รหัส ผ่าน' (รหัส ประจ าตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือ เดิน ทาง) จากนัน้ กดลงชื่อเข้าใช้
'ผลการเรียน' ของนักเรียน จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ ซึง่ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้
หากท่ า นผู้ ป กครอง/ผู้ ดู แ ลนั ก เรีย น มี ข ้ อ สงสัย ประการใด โปรดติ ด ต่ อ สอบถามนายเจมส์ มัล ลิ น
หัวหน้าฝ่ ายประถมศึกษา และ นายไรอัน วินด์เซอร์ หัวหน้าฝ่ ายมัธยมศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

แอนดรู สตรูเบลท์
รักษาการครูใหญ่

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. กันทริน รักษ์สาคร
ผูอ้ านวยการ/ผูจ้ ดั การ

