สารจากหัวหน้ าวิชาการระดับปฐมวัยฝ่ ายต่างประเทศ ฉบับที่ 1/2560 วันที่ 9 มิ ถนุ ายน 2560
เรือ่ ง สารจากหัวหน้ าวิ ชาการระดับปฐมวัยฝ่ ายต่างประเทศ ฉบับที่ 1
เรียน ท่านผูป้ กครองนักเรียนระดับปฐมวัย
ยิ นดีต้อนรับสู่ปีการศึกษา 2560
ระดับปฐมวัย ย
เพื่ อให้ ผ้ปู กครองได้ ร บั ข้ อมู ลข่ าวสารที่ ถ กู ต้ อง ครบถ้ วน และสม ่าเสมอ ฝ่ ายต่ างประเทศจะจัดส่ งสารสัมพันธ์จากหัวหน้ าวิ ชาการ
ระดับปฐมวัยฝ่ ายต่างประเทศถึงผูป้ กครองเทอมละ 1 ฉบับ
ฝา่ ยต่างประเทศได้จดั เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถรอบด้านในระดับ ปฐมวัย ตลอดจนการจัด
กิจกรรมต่างๆ การใช้หนังสือแบบเรียน Letters และ Numbers การฝึ กพูดภาษาอังกฤษ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ านักเรียนแต่ละคนมีความเข้าใจ และ
เกิดการพัฒนาทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ และทักษะการเขียน ความสาเร็จของนักเรียนจะเกิดขึน้ ได้จากความร่วมมือของผู้ปกครอง
ด้วยการส่งเสริมเตรียมความพร้อมในการสอบ การฝึกเขียน การลากเส้นตามรอยประ และทาการบ้านตามทีค่ ณ
ุ ครูมอบหมายให้
การเรียนภาษาอังกฤษคู่กบั ความสนุกสนานเป็ นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของฝ่ายต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้
จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องได้รบั การสนับสนุนทัง้ โรงเรียน และทีบ่ า้ น คุณครูตงั ้ ใจทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนให้ไปสูเ่ ป้าหมายทีว่ างไว้ดว้ ยการ
ทากิจกรรมต่างๆ และจะมีประสิทธิภาพมากขึน้ หากผูป้ กครองได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนในการฝึกนักเรียน
วิ ธีการที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิ ดความสาเร็จของนักเรียนระดับปฐมวัย มีดงั นี้ค่ะ
1. นักเรียนควรมาโรงเรียนให้ตรงเวลา คุณครูได้กาหนดข้อตกลงในชัน้ เรียน ซึง่ เป็ นสิง่ สาคัญทีน่ ักเรียนควรรู้ หากนักเรียนมาโรงเรียนสาย
อาจพลาดข้อมูลทีส่ าคัญได้
2. คุณครูกาหนดกฎระเบียบของห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนปฏิ บตั ิ ตาม เป็ นกฎระเบียบทีง่ ่ายต่อความเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบตั ติ ามได้ หากนักเรียนไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง คุณครูมขี นั ้ ตอนในการดาเนินการต่อไป เช่น ตักเตือน งดทากิจกรรมกับเพื่อน หรือ
งดเล่นสนามเด็กเล่น แต่อยู่ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชดิ และมันใจว่
่ านักเรียนเข้าใจกฎระเบียบของห้องเรียน
ทีก่ าหนดไว้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และเกิดประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมในการเรียนรูข้ องนักเรียน
3. นั กเรียนชัน้ อนุ บาล 1-3 จะต้องทาการบ้านส่งตามระยะเวลาที่ กาหนด โดยคุณครูจะให้การบ้านนักเรียน 4 หน้ าต่อสัปดาห์
ขอความร่วมมือในการดูแลให้นกั เรียนทาการบ้านส่งให้ทนั ตามกาหนดเวลา ไม่ทาล่วงหน้า และขอให้เป็ นไปตามวันทีก่ าหนดไว้แล้ว
4. ในภาคเรียนนี้ นักเรียนชัน้ อนุบาล 3 จะเข้าร่วมกิ จกรรมการแข่งขันสะกดคาศัพท์ (Spelling Bee) ขอให้ผูป้ กครองช่วย
ฝึ กสะกดคาศัพท์ภาษาอังกฤษ และเป็ นกาลังใจให้นักเรีย นทากิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ ส่วนรายการคาศัพท์คุณครูจะส่งให้
นักเรียนในลาดับต่อไปค่ะ
คุณ ครูย นิ ดีที่ไ ด้เ ห็น ความสาเร็จ ด้า นการเรีย นของนัก เรีย นในปี ก ารศึก ษานี้ หากผู ้ป กครองมีคาถามใดๆ เกี่ย วกับ การเรีย น
ของนักเรียน สามารถสอบถามคุณครูได้โดยติดต่อประสานฝา่ ยธุรการเพื่อนัดหมายต่อไปค่ะ

ด้วยรักและผูกพัน
มิ ส
หัวหน้ าวิชาการระดับปฐมวัยฝ่ ายต่างประเทศ

สารจากหัวหน้ าวิชาการระดับปฐมวัยฝ่ ายต่างประเทศ ฉบับที่ 1/2560
( กรุณาส่งใบตอบรับคืนภายในวันพุธที่ 14 มิ ถนุ ายน 2560)
ข้าพเจ้า ...................................................................... ผูป้ กครอง ด.ช./ด.ญ. ................................................................................................
ชื่อเล่น ............................. ชัน้ ....................... ได้รบั และรับทราบสารจากหัวหน้าวิชาการระดับปฐมวัยฝ่ายต่างประเทศ ฉบับที่ 1/2560 แล้ว
และมีขอ้ เสนอแนะดังนี้...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ……………………………………….ผูป้ กครอง

Letter from the Kindergarten Academic Leader. Edition 1/2017 June 9th, 2017
Regarding: Letter from the Kindergarten Academic Leader. Edition 1/2017
Dear Kindergarten Parents,
Welcome to the 2017-2018 school year! My name is Ms. Morgan Bourne, and I am the Academic Supervisor for the
Kindergarten International Department at Lertlah School Kanchanapisek Road. I would like to communicate with you often, so
I will send a newsletter from my office each term.
The International Department aims to provide a well-rounded education for all of our Kindergarten students. Through a variety
of interactive activities, Letters and Numbers books, and speaking exercises we will ensure that each child further develops their English
speaking skills, as well as their comprehension and writing skills. The success of your child can be greatly impacted by your involvement
at home. We kindly ask for your support when preparing for exams, practicing writing/tracing and completing homework assignments.
One of the our main objectives in the International Department is to ensure that your child is having fun while learning
English, and being provided with the necessary support both at school and at home. While your child is at school, the teachers will
strive to provide activities to reach every learner using a variety of strategies that have proven highly effective when working with young
children.
I would like to discuss a few things specific to Kindergarten to further ensure the success of your child.
1. Students should be on time for school. Teachers establish routines in class, so it is very important for the students to
receive all the information. Late students may get behind in learning if they miss too much information.
2. Teachers have classroom rules that all students must follow. These rules are fair and easy to understand, and they
make the classroom a safe place to learn. There are consequences for students who choose not to follow the rules, which
may include a brief time-out in class to regain focus, or briefly sitting out from playground. We will work closely with your child
to ensure their best understanding of classroom rules to provide a safe and productive learning environment for all students.
3. K1-K3 students have homework books which are completed on a schedule of 4 pages per week. Please do not
work ahead in the book so that your child can stay on the class schedule.
4. This term, K3 students will participate in the Spelling Bee. Please support your child by helping him/her to practice their
spelling words, and of course please encourage him/her to try their best. A Spelling Bee word list will be sent home with
students at a later date.
I am looking forward to a successful and productive school year. Should you have any questions, comments or concerns
throughout the year regarding your child’s education, please feel free to contact me during school hours.

Sincerely,
Morgan Bourne
Kindergarten Academic Supervisor

Reply Form of Letter from the Kindergarten Academic Leader. Edition 1/2017
(Please return this form by June 14th, 2017)
I, ……………………………………………………..…, parent/guardian of …………………………………………………….………………...
Nickname ………………………., Class ……………, have read this Letter from the Kindergarten Academic Leader. Edition 1/2017.
Comments:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Parent/Guardian Signature ………………………………………

