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จดหมายพิเศษฉบับที่ 68 / 2560
25 กันยายน 2560
เรื่อง
เรียน

การรายงานผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1/2560
ผูปกครองทราบ
้

โรงเรียนเลิศหลาดำเนิ
นการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 เพือ่ ประเมินผลการเรียนรูของนั
กเรียน โดยจะนำขอมู
้
้
้ ลทีไ่ ดไป
้
ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ และให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนที่ดีขึ้น รวมทั้งรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบเพื่อประสานความร่วมมือในการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
อย่างใกล้ชิดระหว่างคุณครูและผู้ปกครอง โรงเรียนขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการรายงานผลการเรียน
รวมพู
ยงกัน ตามกำหนดการดังนี้
่ ดคุยกับคุณครูโดยพรอมเพรี
้

•

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560

•

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560

ระดับชั้น K.1 - M.3 หลักสูตรนานาชาติ ระหวางเวลา
09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุ
มชั้น 6
่
้
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระหวางเวลา
09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุ
มชั้น 6
่
้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียนดวยดี
้ เสมอมาอยางต
่ อเนื
่ ่อง
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ตัดส่วนนี้ส่งคืนครูประจำชั้นภายในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560

ใบตอบรับ
(จดหมายวันที่ 25 กันยายน 2560)

ขาพเจ
( ด.ช. / ด.ญ. ) ................................................................................................นักเรียนชั้น...................
้ าผู
้ ปกครองของ
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่องการรายงานผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1/2560 เรียบรอยแล
ว้
้
ยินดีเขาร
้ วมกิ
่ จกรรม
ไมสามารถเข
าร
่
้ วมกิ
่ จกรรมได้ เนื่องจาก .......................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No. 68 / 2017
September 25, 2017
Subject: Parent-Teacher Day (Student Report Card)
Dear Parents,
As students have finished their Final examinations for Semester 1/2017, we would like to invite all parents to
meet with your child’s respective teachers on our Parent-Teacher Day, and receive their Student Report Card for
Semester 1. The report card illustrates each student’s learning journey as they demonstrate mastery through work
samples, teacher observations, and examinations. These learning standards are about the health and well-being of
your child as they move through grade levels in our school. This meeting will give you a better understanding and
awareness of where your child is at academically and how we can assist them accordingly. Please use this opportunity
to create dialogue between you and your child’s teachers – you may attend the Parent-Teacher Day at the following
times:

•

Friday, September 29, 2017 at 09:00 to 12:00
K1- M.3 Kindergarten/Primary/Middle School International Program

•

Thursday, October 5, 2017 at 09:00 to 12:00
Nursery - P.6 Kindergarten/Primary/ English Program

Please return the reply form below to confirm your attendance. Thank you for your kind cooperation and
continued support.
With best regards,
Lertlah School
Please return the reply form to homeroom teacher on September 26, 2017

Reply Form
(September 25, 2017)

I, (Ms. / Mrs. / Mr.) _____________________Parent of (Master / Miss) ________________________________Class_____
Have received the letter entitled “Parent-Teacher Day (Student Report Card)” and would like to:
Attend the Parent-Teacher Day
Not attend the Parent-Teacher Day because ___________________________________________________________
Signed ______________________________ Parent

