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Ref.No.038/2020      Monday 30th March 2020 

Dear Parents/Guardians 

THE SCHOOL IS STILL CLOSED AS PER GOVERNMENT ORDERS 

On Thursday, 26th March 2020, the Government of Thailand has ordered shopping malls, 
restaurants and public gatherings closed until at least 12th April 2020. Accordingly, Bloomsbury 
International School Hatyai must CLOSE until further notice. Once the MOE, OPEC and ISAT 
allow us to reopen, we will notify all parents, teachers and students. 

http: / /www.en.moe.go. th/enMoe2017/index.php/articles/563-all-schools-ordered-to-close-
from-wedneday 

THE SCHOOL CALENDAR FOR 2019/20 IS STILL IN EFFECT 

Just a reminder that we are still following the current school calendar and Term 2 ends on 
10th April 2020.  Term 3 starts on 27th April 2020 unless we receive another directive from the 
government. 

http://www.bloomsbury.ac.th/blooms-download/files/school-
year/BLOOMSBURY.SCHOOL.CALENDAR.YEAR.2019-2020.pdf 

CLASS DOJO ONLINE LEARNING (www.classdojo.com) 

Please note that we will continue to use Class Dojo for all online learning.  Class work will be 
assigned via ‘Class Dojo’  every day, please check the assignments and do the homework. 
For Primary students, please contact the Head of Primary Mr.  Mullin for additional 
information regarding class work.  For Secondary students, please contact the Head of 
Secondary Mr. Windsor for information regarding class work. 

Thank you for your understanding and cooperation. 

Kindest regards, 

 

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

เลขที ่๐๓๘/๒๕๖๓    วนัจนัทร์ ที ่๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

เรือ่ง โรงเรียนฯ ขอประกาศปิดการเรียนการสอนตามค าส ั่งของรฐับาล จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบ

ตอ่ไป 

เรียน ทา่นผูป้กครอง/ผูดู้แลนกัเรียน 

 ในวนัพฤหสับดี ที ่๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ รฐับาลประกาศใชพ้ระราชก าหนดฉุกเฉินเพือ่ควบคุม

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีค าส ั่งให้ห้างสรรพสินค้า 

รา้นอาหาร และสถานทีชุ่มนุมปิดท าการช ั่วคราว ถงึวนัที ่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นอยา่งน้อย ดงันั้น 

โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ จ าเป็นต้องปิดการเรียนการสอนจนกว่าจะมีการแจ้งให้

ทราบต่อไป หากกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ

สมาชิกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย อนุญาตให้โรงเรียนฯ เปิดการเรียนการสอน

โรงเรียนฯ จะแจง้ใหท้า่นผูป้กครอง/ผูดู้แลนกัเรียน ครู บุคลากร และนกัเรียนทราบอีกคร ัง้ 

http://www.en.moe.go.th/enMoe2017/index.php/articles/563-all-schools-ordered-

to-close-from-wedneday 

โรงเรียนฯ ยงัคงยึดปฏทิินเดิมของโรงเรียนส าหรบัปีการศึกษา ๒๕๖๒/๒๕๖๓  

 โรงเรียนฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า โรงเรียนฯ ยงัคงยึดปฏทิินการศึกษาเดิมของโรงเรียน

ส าหรบัปีการศึกษา ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ซึ่งภาคเรียนที่ ๒ จะสิ้นสุดในวนัที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ และจะ

เปิดการเรียนการสอนส าหรบัภาคเรียนที ่๓ ในวนัที ่๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวน้แตโ่รงเรียนฯ จะไดร้บัค าส ั่ง

อืน่จากรฐับาล 

http://www.bloomsbury.ac.th/blooms-download/files/school-

year/BLOOMSBURY.SCHOOL.CALENDAR.YEAR.2019-2020.pdf 

การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านคลาสโดโจ (Class Dojo) (www.classdojo.com) 

 โรงเรียนฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า โรงเรียนฯ ยงัคงใช้คลาสโดโจเป็นสื่อการเรียนการสอน

ออนไลน์ต่อไป รวมถึง การบ้านของนกัเรียนจะยงัถูกส่งผ่านคลาสโดโจ (Class Dojo) ในทุกวนั 

หากท่านผู้ปกครอง/ผู้ดูแลนกัเรียนของนกัเรียนช ั้นประถมศึกษาท่านใดมีข้อสงสยัประการใด 

โปรดตดิตอ่สอบถามนายเจมส์ มลัลนิ หวัหน้าฝ่ายประถมศึกษา และส าหรบันกัเรียนช ัน้มธัยมศึกษา

กรุณาตดิตอ่สอบถามนายไรอนั วนิด์เซอร์ หวัหน้าฝ่ายมธัยมศกึษา 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ี 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

               

               แอนดรู สตรูเบลท์     ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร. กนัทริน รกัษ์สาคร 

        รกัษาการครูใหญ ่           ผูอ้ านวยการ/ผูจ้ดัการ 
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