สารจากหัวหน้ าวิชาการระดับปฐมวัยฝ่ ายต่ างประเทศ ฉบับที่ 3/2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560
เรื่อง สารจากหัวหน้ าวิชาการระดับปฐมวัยฝ่ ายต่ างประเทศ
เรียน ท่ านผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย
คุณครูได้ เตรี ยมความพร้ อมด้ านการสอนให้ แก่นกั เรี ยน เพื่อเพิ่มโอกาสการเรี ยนรู้ ผ่านการทากิจกรรมต่างๆ มากมาย สาหรับนักเรี ยนระดับ
อนุบาล 3 จะได้ เข้ าร่วมโครงการ Home Reading Program ในภาคเรี ยนที่ 2 อย่างต่อเนื่อง ซึง่ คุณครูขอความร่วมมือผู้ปกครองโปรดฝึ กทักษะด้ าน
การอ่านให้ แก่นกั เรี ยนเมื่ออยูท่ ี่บ้าน เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรี ยนให้ เกิดความเข้ าใจและสามารถนาไปใช้ ได้ การอ่านถือเป็ นทักษะที่จาเป็ นในการ
เรี ยนภาษาอังกฤษ อีกทังยั
้ งเป็ นกิจกรรมที่ผ้ ปู กครองและนักเรี ยนได้ ใช้ เวลาเรี ยนรู้ ร่วมกัน อย่างมีความสุข ฝ่ ายต่างประเทศขอขอบคุณผู้ปกครอง
ที่สนับสนุนและฝึ กฝนนักเรี ยนที่บ้านด้ วยดีเสมอมา
“ เลิศลา้ คุณธรรม เลิศหล้ าวิชาการ ” เป็ นคาขวัญของโรงเรี ยนเลิศหล้ า สิ่งที่นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ จากที่บ้านจะมีสว่ นช่วยให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้
ในชันเรี
้ ยนได้ เร็ วขึ ้น ความคาดหวังด้ านวิชาการ คุณธรรม และจริ ยธรรมจากนักเรี ยนนัน้ ไม่เพียงแค่เตรี ยมความพร้ อมด้ านการเรี ยนรู้เท่านัน้ แต่ควร
จะเตรี ยมความพร้ อมทังด้
้ านจิตใจและความรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนๆ ในชันเรี
้ ยนด้ วย เหล่านี ้เป็ นวิธีที่คณ
ุ ครู ช่วยให้ นกั เรี ยนเป็ นพลเมืองที่ดี
และก้ าวสู่ความสาเร็ จ แนวความคิดนี ้จะประสบความสาเร็ จมากขึ ้นหากได้ รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองด้ วยเช่นกัน ดังนันขอความร่
้
วมมือ
ผู้ปกครองช่ วยทบทวนและเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่ นักเรี ยนเมื่ออยู่ที่บ้าน เพื่อให้ ร้ ู จักหน้ าที่และมีความมั่นใจเช่นเดียวกับ เมื่ออยู่ในชัน้ เรี ยน
ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
 กาหนดความมุง่ หวังที่เหมาะสมกับวัย
 การสร้ างความรับผิดชอบในชันเรี
้ ยนและที่บ้าน
 สอนให้ เคารพกฎตนเอง และผู้อื่น
 เน้ นความสาคัญด้ านการศึกษาและมีจริ ยธรรม
 ช่วยสร้ างคุณค่าทางศีลธรรมและบุคลิกภาพที่ดี
 ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของโรงเรียน
 ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ในทุกการกระทา
 ส่งเสริ มด้ านวิชาการและรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
 ปฏิบตั ิตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้ านการอ่านและการเขียน
 คิดวิธีการเพื่อสร้ างทักษะการแก้ ปัญหาในชีวิตจริ ง
การสนับสนุนจากผู้ปกครองเป็ นสิง่ ที่จาเป็ นที่สง่ ผลให้ นกั เรี ยนประสบความสาเร็ จ และความร่ วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง จะช่วยส่งเสริ ม
ให้ นกั เรี ยนได้ รับการศึกษาที่ดีที่สุด ทังในด้
้ านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม และในโอกาสนี ้ คุณครู ขอความร่ วมมือผู้ปกครองสร้ างความตระหนัก
ถึงความสาคัญของสุขอนามัยที่ดี เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ เกิดการแพร่กระจายของเชื ้อโรคในโรงเรี ยนด้ วยเช่นกันค่ะ
ด้ วยรักและผูกพัน
มิส
หัวหน้ าวิชาการระดับปฐมวัยฝ่ ายต่ างประเทศ

ใบตอบรับ
สารจากหัวหน้ าวิชาการระดับปฐมวัยฝ่ ายต่างประเทศ ฉบับที่ 3/2560
( กรุณาส่งใบตอบรับคืนภายในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560)
ข้าพเจ้า .......................................................................... ผูป้ กครอง ด.ช./ด.ญ. ..........................................................................................
ชื่อเล่น ................................. ชัน้ ....................... ได้รบั และรับทราบสารจากหัวหน้าวิชาการระดับปฐมวัยฝา่ ยต่างประเทศ ฉบับที่ 3/2560 แล้ว
และมีข้อเสนอแนะดังนี้ ..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อผูป้ กครอง……………………………………………

Letter from the Kindergarten Academic Leader. Edition 3/2017 December 14th, 2017
Regarding: Letter from the Kindergarten Academic Leader. Edition 3/2017
Dear Kindergarten Parents,
We are optimistic that this term will be filled with many opportunities to further your child’s learning through a variety of
exciting activities that the teachers have planned for your child. This term, the K3 students will continue to participate in our ‘Home
Reading’ program. We encourage all parents to continue reading and developing literacy skills at home. Reading is an essential
skill to learning English, and it is an activity where parents and children can spend time learning together. Thank you for your
continued support at home; it is greatly appreciated by all of our teachers in the International Department.
“Best in Academics, Virtue and Mind” is the Lertlah School motto. Students come to our classrooms with the influences from
home. We have high expectations of academics, virtue and mind from our students and would like them to come to school with a
mind prepared for not only learning but also being a responsible citizen of the classroom. The following are ways that our teachers
help students to be good citizens and to reach their full potential. These are also ideas that can be implemented at home. Please
review the list and help prepare your child to be responsible, prepared and confident at home as well as in the classroom.
 Setting age-appropriate expectations
 Building responsibility in the classroom and at home
 Teaching respect for rules, authority and other people
 Emphasizing the importance of education and a strong work ethic
 Helping build strong moral values and character
 Promoting regular school attendance
 Teaching students to realize that there are consequences for certain types of behavior
 Reinforcing academic and homework skills
 Implementing ways to encourage and help with reading/writing
 Creating ways to build real life problem-solving skills
Your support from home is essential in the success of your child. We must all work together to ensure the best education
possible so that your child may be the best in academics, virtue and mind. In addition, we kindly ask for your continued support in
enforcing the importance of personal hygiene with your child to minimize the spread of germs and disease within the school.

Sincerely,
Morgan Bourne
Kindergarten Academic Leader

Reply Form of Letter from the Kindergarten Academic Leader. Edition 3/2017
(Please return this form by December 18th, 2017)
I, ……………………………………………..……………..…, parent/guardian of ……………………………………………….………………...
Nickname …………………., Class ……………, have read this Letter from the Kindergarten Academic Leader. Edition 3/2017.
Comments:………………………………………………………………………………………………………..……………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
Parent/Guardian Signature …………………………….……………

