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Ref.No. 040/2020       Wednesday 8th April 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    Asst. Prof. Dr. Kantarin Rugsakorn              
Acting Principal                     Director and School Manager 

mailto:admin@bloomsbury.ac.th
http://www.bloomsbury.ac.th/
https://zoom.us/join
https://www.bloomsbury.ac.th/bloomsbury-portal-login/


- ค ำแปล - 
 

เลขที ่๐๔๐/๒๕๖๓     วนัพุธ ที ่๘ เมษายน ๒๕๖๓ 

เรือ่ง การประชมุผูป้กครองออนไลน์ดว้ยแอพพลเิคชัน่ซูม (ZOOM) ในวนัศกุร ์ที ่๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

เรยีน ท่านผูป้กครอง/ผูด้แูลนกัเรยีน 

 โรงเรียนนานาชาติบลูมส์ เบอรี่-หาดใหญ่  มีก าหนดการประชุมผู้ปกครองประจ าภาคเรียนที่  ๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่  ๑๐  เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่ งในแต่ละภาคเรียนการศึกษาที่ผ่านมา 

ท่านผู้ปกครอง/ผู้ดูแลนักเรียน ได้มีโอกาสพบกับครูผู้สอนเป็นรายบุคคล และร ับผลการเรียนได้ที่โรงเรียนฯ 

อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบ ัน โรงเรียนฯ จึงจ าเป็นต้องจัดการประชุมประจ าภาคเรียนที่ ๒ 

ปีการศกึษา ๒๕๖๒/๒๕๖๓ แตกต่างจากทีเ่คยปฏบิตัมิา โดยจะจดัขึน้ผา่นระบบออนไลน์ดว้ยแอพพลเิคชัน่ซูม (ZOOM) 

 ในการนี้  โรงเรยีนฯ ขอความร่วมมอืจากท่านผูป้กครอง/ผู้ดูแลนักเรยีน ตรวจสอบคลาสโดโจ (Class Dojo) 

เพื่อรบัขอ้มูลเกีย่วกบัเวลาการนัดหมายของท่านกบัครผููส้อน ซึง่คณุครทูัง้ฝ่ายประถมศกึษาและมธัยมศกึษาไดท้ าการ

ตัง้ค่าไว้เป็นที่เรียบร้อย และท่านจะไดร้บัเวลาการนัดหมายและรหัสผ่านการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล โดยแต่ละ 

การประชมุจะใชเ้วลาประมาณ ๑๐ นาท ี

 นักเรียนและท่ านผู้ปกครอง/ผู้ดูแลนักเรียน สามารถ ‘เข้าร่วมการประชุม ’ โดยเข้าไปที่ เว็ปไซต์ 

(https://zoom.us/join) และพิมพ์รหสัผ่านที่ครูผูส้อนสง่ให ้จากนัน้นักเรยีนและท่านผูป้กครอง/ผูดู้แลนกัเรยีนกส็ามารถ

เขา้รว่มการประชมุออนไลน์ได ้

 อีกทัง้ โรงเรียนฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ท่านจะได้รบัผลการเรียนของบุตรหลานของท่านออนไลน์ 

โดยเข้าไปที่เวบ็ไซต์ของโรงเรยีนฯ (https://www.bloomsbury.ac.th/bloomsbury-portal-login/) พิมพ์ 'เลขประจ าตัว

นักเรยีน ' (A ***) และ 'รหัสผ่าน ' (รหัสประจ าตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดนิทาง) จากนัน้  กดลงชื่อเข้าใช ้

'ผลการเรยีน' ของนกัเรยีน จะอยู่ทางดา้นซา้ยมอื ซึง่ท่านสามารถดาวน์โหลดได ้

 หากท่านผู้ปกครอง/ผู้ดูแลนักเรียน มีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามนายเจมส์ ม ัลลิน 

หวัหน้าฝ่ายประถมศกึษา และ นายไรอนั วนิดเ์ซอร์ หวัหน้าฝ่ายมธัยมศกึษา 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคณุในความรว่มมอืมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 

 

       แอนดร ูสตรเูบลท์             ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร. กนัทรนิ รกัษ์สาคร 

          รกัษาการครใูหญ่                        ผูอ้ านวยการ/ผูจ้ดัการ 

https://zoom.us/join
https://www.bloomsbury.ac.th/bloomsbury-portal-login/

