ประกาศโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เรื่อง การเปิดเรียนที่โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
ด้วยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้ทำแบบสำรวจความเห็นของท่านผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งนักเรียน
กลับมาเรียนที่โรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ในสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ซึ่งท่านผู้ปกครองได้กรุณาทำแบบสำรวจเสร็จสิ้น ไปแล้วนั้น ผลการสำรวจปรากฏว่า จำนวนผู้ปกครองที่เห็ น
ด้วยกับการส่งนักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปนั้น คิดเป็นร้อยละ 43
และจำนวนผู้ปกครองที่ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 57 ทางโรงเรียนจึงขอถือเอาเสียงส่วนมากในการตัดสินใจใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนลักษณะออนไลน์ต่อเนื่องไปก่อน อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนเห็นว่า เป็นเรื่องจำเป็นต้องทบทวน
ประเด็นของการส่งนักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียน เนื่องจากสังคมโดยรวมกำลังอยู่ในสภาพฟื้นฟู หลังจากการแพร่
ระบาดระลอกใหม่ ถึงแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะยังคงมีอยู่ในระดับเดิมก็ตาม แต่จำนวนผู้ได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม หรือ
ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ประกอบกับประชาชนทั่วไปมีความตระหนักเรื่องการป้องกันตนเอง
มากขึ้น ตอบสนองต่อมาตรการควบคุมและป้องกันโรคดีขึ้น และยอมรับว่าเราจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดได้ใน
สถานการณ์เช่นนี้ ทางโรงเรีย นจึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน และเห็นว่า ควรเปิดโรงเรียนและให้นักเรียน
กลับมาเรียนที่โรงเรียน ตามรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรสามัญ (IEP) จะแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ตามเลขที่ในห้องโฮมรูม เลขที่ครึ่ง ต้นเป็นกลุ่ม A และ
เลขที่ครึ่งท้ายเป็นกลุ่ม B นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มจะมาเรียนที่โรงเรียนสลับสัปดาห์กัน ในสัปดาห์ที่นักเรียนอยู่บ้าน จะเป็น
การเรียนในลักษณะ On Hand โดยคุณครูผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมอบหมายภาระงานที่ได้รับความรู้จากในห้องเรียน
ให้แก่นักเรียน นักเรียนต้องสะสางภาระงานให้เสร็จ แล้วนำมาส่งคุณครูในสัปดาห์ที่นักเรียนมาโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564
ระดับประถมศึกษา เปิดเรียนวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565
หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (EIP) จะไม่มีการสลับเรียน ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนทุก
คนทุกสัปดาห์ เนื่องจากจำนวนนักเรียนต่อห้องโฮมรูม ไม่เกินเกณฑ์ตามมาตรการที่ตั้งไว้
ระดับมัธยมศึกษา เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564
ระดับประถมศึกษา เปิดเรียนวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565
หมายเหตุ ในภาคเรียนที่ 2/2564 นี้ ทางโรงเรียนต้องการแบ่งเบาภาระของท่านผู้ปกครองในการจัดหาชุด
นักเรียน ดังนั้นจึงขอประกาศว่าให้นักเรียนทุกระดับชั้นแต่งกายด้วยชุดไปรเวททุกวัน จนสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2564
/ อนึ่ง....
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อนึ่ง ทางโรงเรียนขอขยายเวลาเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 จากกำหนดการเดิมเรียนวันสุดท้าย วันศุกร์ที่ 18
กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกำหนดการใหม่ วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และขอยกเลิกการสอบปลายภาคเรี ยนที่
2/2564 เพื่อแบ่งเบาภาระความเครียดของนักเรียนและผู้ปกครอง ดังเช่นที่ได้ปฏิบัติในภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับ
มาตรการป้องกันและควบคุ มการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อปฏิบัติในการมาโรงเรียนของ
นักเรียน และรายละเอียดอื่น ๆ ทางโรงเรียนจะแจ้งท่านผู้ปกครองอีกครั้งก่อนเปิดโรงเรียนประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อ
การเตรียมความพร้อมของนักเรียนต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทางโรงเรียนขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองในความร่วมมือ อันดี
เสมอมา และขอพระเจ้าประทานสุขภาพที่ดีแก่ท่านและครอบครัว

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

(นางวราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการ

Announcement from Bangkok Christian College
Regarding School Reopening
Second Semester, Academic Year 2021
Bangkok Christian College sent a survey to parents regarding Coronavirus Disease 2019 and
the possibility of students returning to school on Monday, 29 November, 2021. Parents responded
43% in favor of face-to-face learning and 57% in favor of continued online learning. The school
would like to honor the majority and continue online learning for the time being.
However, the school believes it is necessary to consider the issue in relation to society as
a whole in its state of recovery after the last wave of this pandemic. The number of infections
remains at a tolerable level. The number of people who have received a second or third
vaccination is increasing. The general public is more aware of disease control and preventative
measures and everyone has accepted that we need to adapt our routine behavior to deal with
this situation. After careful consideration, the school has agreed with the government that the
school should reopen and the students should return to school. The details are as follows.
Regular Program ( IEP) Students will be divided into two groups according to their
homeroom number. The first half will be Group A and the second half will be Group B. The two
groups of students will come to school on alternating weeks. In the week the students stay at
home, they will be engaged in independent learning. Students will work on tasks assigned by
their teachers and complete the work at home. The completed assignments will be submitted
to the teachers when the students come to school during the following week.
Secondary Level will reopen on Monday, 13 December 2021.
Primary Level will reopen on Tuesday, 4 January 2022.
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English Immersion Program ( EIP) Students will come to school every day because the
number of students per homeroom will not exceed the maximum number of students allowed
in classrooms according to the government.
Secondary Level will reopen on Monday, 13 December 2021.
Primary Level will reopen on Tuesday, 4 January 2022.
Note: The school would like to lighten the burden for parents so that they do not need to provide
school uniforms. Students will be allowed to wear casual clothing to school every day until the
end of Second Semester, 2021.
The school will extend the teaching time for the Second Semester, 2021 beyond what
was on the original calendar. The last day of classes will now be on Friday, 25 February 2022 and
final examinations for the Second Semester, 2021 will be canceled ( just as they were for First
Semester, 2021) to alleviate the stress involved in preparation for final examinations. To prevent
and control the spread of Coronavirus Disease 2019, all rules, guidelines and other information
will be provided to parents, students and teachers over the next two weeks before reopening.
Please make every effort to keep yourself safe and informed. The school would like to
take this opportunity to thank parents, students and teachers for their cooperation. May God
bless you and your family with good health.
This announcement made on 18 November 2021

(Mrs.Waraporn Subsomboon)
Deputy Director of Academic Affairs
and Acting Director
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