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พันธกิจของเรา
ภารกิจของเราคือการสร้างรากฐานการเรียนรู ้ที่แข็งแรงให้บุตรหลานของท่าน การเริ่ มต้นทีด่ ีน้ นั สามารถ
สร้างความแตกต่างอย่างมากต่อความสาเร็จของเด็กในอนาคต ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างลักษณะนิสัย
ที่ดีทางสังคม การเรี ยนรู ้ และ ลักษณะนิสัยส่วนตัว เราเชื่อว่าทุกคนในครอบครัวต้องมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการนี้ เราจึงจัดให้มีการจัดสัมมนา และ สร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้สาหรับผูป้ กครองด้วย ผูป้ กครอง
ในโรงเรี ยนของเราจะเรี ยนรู ้และเติบโตอย่างมีคุณค่าไปพร้อมกับบุตรหลานของท่าน เราจะเติบโตไป
ด้วยกัน!

เป้าหมายของเรา
ความสุข
เด็กที่มีความสุขสามารถเรี ยนรู ้ได้ดีกว่าและเร็วกว่า เราเชื่อว่าการศึกษาไม่จาเป็ นต้องน่าเบื่อและเคร่ งเครี ยด
จริ งจัง การเล่น เป็ นวิธีการหลักในการเรียนรูข้ องเด็ก ดังนั้น โรงเรี ยนของเราจึงได้รับการออกแบบมา
โดยเฉพาะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์จินตนาการ ความสนุกสนาน และกระตุน้ การเรี ยนรู ้ อาคาร
ของเราเป็ นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับโรงเรี ยนอื่นๆในประเทศไทย วัยเด็กของบุตรหลานของท่านจะเต็มไป
ด้วยเสียงหัวเราะและก่อให้เกิดความรักในการเรี ยนรู ้
พึ่งพาตนเอง
เราต้องการให้นกั เรี ยนของเราได้เป็ นเจ้าของการศึกษาของพวกเขาเอง ดังนั้นเราจึงพัฒนาทักษะการจัดการ
เวลาด้วยตนเอง การประเมินตนเอง การตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้บุตรหลานของท่านก้าวหน้าไป
ตามจังหวะของตนเอง สามารถค้นหาสิ่งที่นกั เรี ยนสนใจ เด็กที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้จะมีความมัน่ ใจ
ในการใช้ทกั ษะของตนในทุกสถานการณ์ ทาให้พวกเขามีรากฐานที่มนั่ คงแข็งแกร่ งสาหรับอนาคต
การเติบโตทางวิชาการ
แม้ว่าแนวทางของเราอาจเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความรัก แต่เบื้องหลังแล้วเรามีความมุ่งมัน่ ทีจ่ ะเติบโต
ทางวิชาการ ด้วยการศึกษาที่มคี ุณภาพสูง มาตรฐานของเรานั้นเข้มงวดและนักเรี ยนของจะเราบรรลุเป้าหมาย
ตามวัย เราสามารถทาเช่นนั้นได้โดยปราศจากความเครี ยดและความวิตกกังวลทีม่ กั เกิดขึ้นกับการเรี ยน
วิชาการที่เข้มงวดเกินไป เราเชื่อว่าเราจะสามารถทาได้เช่นเดียว ในขณะที่ยงั คงส่งเสริ มความสุขทางอารมณ์
และสุขภาพจิตที่ดีให้กบั นักเรี ยนของเรา

ทีมผู้บริหาร

PANIDA CARROLL
K.PAT
FOUNDER & CEO
panida@carrollprep.com

GEORGE CARROLL
K. GEORGE
FOUNDER & PRINCIPAL
geo@carrollprep.com

GEORGE CARROLL
K. GEORGE
HEAD TEACHER
geo@carrollprep.com

KANNAPHAT LAYCHAROEN
K. PLOY
OPERATION MANAGER
ploy.k@carrollprep.com

ชั่วโมงให้ บริการ
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8:00 - 16:00 น.
บริ การดูแลก่อนเข้าเรี ยน 7:00 น. ถึง 7:59 น.
บริ การการดูแลหลังเลิกเรี ยน 15:00 น. ถึง 17:00 น.
บริ การจัดการเรี ยนการสอนพิเศษ (เพิ่มเติม) ที่ The Learning Center 17:00 น. ถึง 18:00 น.
เสาร์ ถึง อาทิตย์
สานักงานโรงเรียนเปิ ดตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 18:00 น.

ข้ อกาหนดสาหรับการลงทะเบียนสมัครเรียน
ผูส้ มัครทุกคนของ Carroll Prep โปรดปฏิบตั ติ ามขั้นตอนทีร่ ะบุไว้ดา้ นล่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้
แนบเอกสารทั้งหมด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : กรอกแบบฟอร์ มใบสมัคร และ แบบฟอร์ มสุขภาพ ส่ งพร้ อมเอกสารดังต่อไปนี้
□ สาเนารายงานของโรงเรี ยนล่าสุด (เฉพาะภาคเรี ยนล่าสุดเท่านั้น)
□ สาเนาสูติบตั รของนักเรี ยน
□ สาเนาหนังสือเดินทางของนักเรี ยน (ถ้ามี)
□ รู ปถ่าย (รู ปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง 4 รู ปล่าสุด)
สาหรับผูม้ ีสัญชาติไทย โปรดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
□ สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรี ยน
□ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรี ยน (ถ้ามี)
สาหรับพ่อแม่/ผูป้ กครองคนไทย
□ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครองทั้ง 2 ท่าน
□ สาเนาทะเบียนบ้านของผูป้ กครองทั้ง 2 ท่าน

สาหรับสัญชาติอื่นๆ
□ สาเนาหนังสือเดินทางของผูป้ กครองทั้ง 2 ท่าน
□ สาเนาใบอนุญาตทางานของพ่อ และ/หรื อ แม่ (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 2 : การประเมิน
เมื่อโรงเรี ยนมีที่ว่าง ผูป้ กครองจะได้รับการติดต่อเพื่อรับการประเมินและสัมภาษณ์ จะมีค่าธรรมเนียมการ
สมัครที่ไม่สามารถขอคืนได้จานวน 5,000 บาท โดยจะเรี ยกเก็บก่อนวันที่ผปู ้ กครองเข้าประเมิน

ขั้นตอนที่ 3 : ผลการตอบรับ
หากการประเมิน และ การสัมภาษณ์ของคุณสาเร็จ คุณจะได้รับแจ้งทางโทรศัพท์และตามด้วยอีเมล์ภายใน 710 วันหลังการประเมิน

ขั้นตอนที่ 4 : การลงทะเบียน
หากผูป้ กครองต้องการยืนยันเข้าเรี ยน โปรดลงนามและส่งคืนเอกสารดังต่อไปนี้
□ กรอกฟอร์มใบสมัคร ติดรู ปภาพนักเรี ยนและลงลายมือชื่อผูป้ กครอง
□ แบบฟอร์มทางการแพทย์ ประวัติทางการแพทย์และการฉีดวัคซีนของนักเรี ยน
□ ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและเงินมัดจา – หากไม่มีที่ว่างสาหรับนักเรี ยนในปี นั้นๆ เราจะใส่ชื่อบุตร
หลานของคุณในฐานข้อมูล “รอเข้าเรี ยน” ของเรา ค่าแรกเข้าจะได้รับคืนหากไม่มีที่ว่างภายใน 1 ปี

ที่จอดรถและการส่ งนักเรียน
ผูป้ กครองสามารถจอดรถในลานจอดรถของตลาดบองมาร์เช่หรื อจอดรถบนถนนใกล้เคียง (โปรดระวังป้าย
จอดรถตามจราจร) หากท่านต้องการส่งบุตรหลานของท่านโดยการวนรถส่งให้กบั คุณครู โดยไม่จอดรถ
โปรดนัดหมายกับเจ้าหน้าทีข่ องเรา

การส่ งนักเรียน
ช่วงเช้าอาจเป็ นช่วงเวลาที่วนุ่ วายและเป็ นจุดเริ่ มต้นของวัน ท่านจะสามารถช่วยให้ลูกของคุณเริ่ มต้นวันใหม่
ที่ดีและประสบความสาเร็จโดยทาสิ่งต่อไปนี้
เมื่อท่านและบุตรหลานมาถึงโรงเรี ยนควรทักทายคุณครู สื่อสารข้อมูลสาคัญที่คุณครูควรรู ้ หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงตารางเวลาต่างๆใหม่ของเด็กสั้นๆ
• เตรี ยมตัวบุตรหลานให้พร้อมลงรถทันทีที่รถจอด (สาหรับการส่งที่จุดส่งนักเรี ยน ไม่จอดรถ)
• เตือนบุตรหลานให้ลา้ งมือก่อนเริ่ มเรี ยน หรื อ ก่อนทากิจกรรม การเล่นตามจุดต่างๆ
เพื่อให้บุตรหลานของคุณได้รับประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์สูงสุดที่ Carroll Prep เราขอให้ทุกคนรักษา
ความตรงต่อเวลา

การแยกจากผู้ปกครอง หรื อ ผูด้ ูแลในห้องเรี ยนก่อนวัยเรียนนับเป็ นทักษะที่สาคัญสาหรับเด็กก่อนวัยเรี ยน
ทุกคน แม้ว่าคุณอาจต้องการอยู่กบั บุตรหลานของท่านที่ แต่ขอให้ไว้วางใจว่าครู ของบุตรหลานของท่าน
ได้รับการฝึ กฝนมาอย่างดีเพื่อจัดการกับเหตุการณ์เหล่านั้น บุตรหลานของท่านกาลังเรี ยนรู ้ทกั ษะที่สาคัญ
และน้ าตานั้นเหล่านั้นจะนามาซึ่งความความสาเร็จและการเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่

ท่านสามารถช่วยลูกได้อย่างมากโดยการถ่ายทอดความสุขและความมัน่ ในต่อคุณครู และโรงเรี ยน บอกสิ่งที่
จะเกิดขึ้นกับบุตรหลาน บอกลาก่อนกลับ (การแอบหนีออกมาเลยอาจเป็ นเรื่ องน่ากลัวมากสาหรับเด็ก
เนื่องจากดูเหมือนว่าคุณกาลังจะหายตัวไปแล้วไม่กลับมา) ครู ทุกท่านพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
หากบุตรหลานของท่านมีอารมณ์อ่อนไหว คุณครู จะใช้เวลากับพวกเขาแบบตัวต่อตัวก่อนที่พวกเขาจะเริ่ ม
วันใหม่ที่โรงเรี ยน

ของประจาวันที่ผ้ปู กครองจัดให้
แคร์โรลล์ เพรพ จัดเตรียมอาหาร นมจืด และของว่างให้กบั นักเรี ยน นักเรียนถูกฝึ กให้สามารถเข้าถึงนม
อาหาร และของว่างได้ทนั ทีเมื่อรู ้สึกหิว อย่างไรก็ตาม คุณครู ระมัดระวังปริ มาณ และเวลาที่เหมาะสมสาหรับ
รับประทานอาหารว่าง (เว้นของว่างก่อนและหลังเวลาอาหารเที่ยง 1 ชัว่ โมง) โดยคุณครู คอยแนะแนว
นักเรี ยนด้วยเหตุผล นักเรียนไม่ต้องนากระเป๋า นม และของว่างมาโรงเรียน
วันแบ่งปัน
ลูกของท่านอาจมี “วันแบ่งปัน” ในระหว่างสัปดาห์ นี่เป็ นโอกาสที่ดีสาหรับพวกเขาในการทีจ่ ะแบ่งปันความ
สนใจ สิ่งของพิเศษ หรื อ เรื่ องราวในชีวิตนอกโรงเรี ยนของพวกเขา ช่วยบุตรหลานของท่านเลือกสิ่งของที่
เหมาะสมที่จะนามา (ไม่ใช่ของเล่น) หนังสือ สิ่งของจากธรรมชาติ ดนตรี และ งานศิลปะของพวกเขาเอง ซึ่ง
จะทาให้เด็กๆมีประสบการณ์การแบ่งปันที่ยอดเยี่ยมและเพลิดเพลิน เน้นย้าว่าไม่อนุญาตให้ใช้ หรื อ นาของ
เล่นที่มีความรุ นแรง เช่น ปื นและดาบ มาที่โรงเรี ยนเป็ นต้น

กรณีเปลี่ยนคนมารับนักเรียน
โปรดแจ้งครู ของบุตรหลานของท่าน หรื อ ครู หลังเลิกเรี ยนหากมีบุคคลอื่นมารับบุตรหลานของท่าน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทาการแจ้งรายชื่อผูท้ ี่สามารถรับบุตรหลานของท่านได้ (นอกเหนือจากพ่อแม่
และ ผูป้ กครองตามกฎหมาย) กับสานักงานของโรงเรี ยนแล้ว กรณีที่บคุ คลที่ไม่อยู่ในรายชื่อจะไปรับบุตร
หลานของท่าน พวกเขาจะได้รับอนุญาตให้ทาเช่นนั้นได้กต็ ่อเมื่อคุณได้แจ้งให้ครู หรื อ ครู หลังเลิกเรี ยนให้
ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้วเท่านั้น
มีแบบฟอร์มการรับนักเรี ยนที่สานักงานของโรงเรี ยนเพื่อความสะดวกของท่าน ทุกคนที่มารับ
นักเรี ยนจะต้องแสดงบัตรประจาตัวที่มีรูปถ่ายที่ตรงกับชื่อผูร้ ับ คณะครู และ เจ้าหน้าที่ของ Carroll Prep จะ
ไม่รับผิดชอบต่อการดูแลบุตรหลานของท่านเมื่อท่านได้ลงชื่อออกจากโรงเรี ยนแล้ว

การลงชื่ อออก
เราให้ความสาคัญกับการลงชื่อให้บุตรหลานของท่านเข้า และ ออกโรงเรี ยนในแต่ละวัน เนื่องจากบุตรหลาน
ของท่านเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ Carroll Prep ตราบเท่าที่พวกเขาอยู่ในโรงเรี ยน กรุ ณาโปรดอย่า

ลงชื่อบุตรหลานของท่านออกจนกว่าท่านจะพร้อมที่จะนานักเรี ยนออกจากโรงเรี ยน โรงเรี ยนให้เวลา 10
นาทีหลังจากที่คณ
ุ ลงชื่อบุตรหลานของท่านออก เกินกว่านั้นจะถือเป็ นการเข้าโปรแกรมดูแลหลังเลิกเรี ยน
หากคุณต้องการให้บุตรหลานของคุณอยู่เล่นในบริ เวณโรงเรี ยนของเราระหว่างเวลา 15:00 น. ถึง
17:00 น. แม้ว่าท่านจะอยู่ดว้ ย ท่านก็จะต้องลงชื่อไว้ต่อไป ทางโรงเรี ยนจะมีการเรี ยกเก็บค่าดูแลหลังเลิก
เรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่ลงชื่อออกหลังเวลา 15.30 น.
ผูใ้ หญ่ที่อยู่ในบริ เวณโรงเรี ยนควรปฏิบตั ิ ใช้คาพูดและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม และ คานึงถึง
ผลกระทบต่อนักเรี ยน และผูป้ กครองท่านอื่นที่ได้เข้ามาเยีย่ มชมโรงเรี ยน เพราะพฤติกรรมเหล่านั้นจะมีผล
ต่อความมัน่ คงทางอารมณ์ของเด็กคนอื่นๆด้วย ถ้าท่านใดมีขอ้ กังวล เช่น ด้านสังคม/อารมณ์ หรื อ
พฤติกรรมใดๆ ของผูใ้ หญ่ โปรดแจ้งเหตุการณ์ที่คณ
ุ พบเห็นได้โดยตรงกับเจ้าหน้าของโรงเรี ยนได้ในทันที
โรงเรี ยนปิ ดเวลา 17.00 น. และ มีค่าธรรมเนียม 500 บาท (ต่อเด็ก 1 คน ต่อครั้ง) สาหรับผูท้ ี่มารับบุตรหลาน
หลังเวลา 17.00 น.

ปี การศึกษา
โปรดดูปฏิทินโรงเรี ยน Carroll Prep บนเว็บไซต์: http://carrollprep.ac.th/calendar
ผูป้ กครองสามารถขอสาเนาของปฏิทินโรงเรี ยนกับสานักงานของโรงเรี ยนได้

งานประจาปี
วันครอบครัว

วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม

ล่าไข่อีสเตอร์

มีนาคม-เมษายน

เปิ ดเทอมแรก

กลางเดือนพฤษภาคม

วันแม่

12 สิงหาคม

ปาร์ต้ ฮี าโลวีน
เปิ ดภาคเรี ยนที่ 2

ปลายเดือนตุลาคม
ต้นเดือนพฤศจิกายน

เทศกาลลอยกระทง

เดือนพฤศจิกายน

วันพ่อ

5 ธันวาคม

ปาร์ต้ คี ริ สต์มาส และ ปี ใหม่

ปลายเดือนธันวาคม

การฝึ กอบรมพนักงาน และ วันกลับบ้ านเร็ว
Carroll Preparatory Primary & Preschool มีความภูมิใจที่เรามีคณะอาจารย์ทไี่ ด้รับการฝึ กอบรมมาเป็ นอย่าง
ดีและได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารโรงเรี ยนไปด้วยกัน วันฝึ กอบรมของพนักงานและวันกลับบ้านเร็วมี
จุดประสงค์สองประการที่สาคัญอย่างมากต่อการปฏิบตั ภิ ารกิจของโรงเรี ยน:
1. การฝึ กอบรม: การฝึ กอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ การวางแผนมาอย่างดีน้ นั จะช่วยเติมพลัง และ
เป็ นแรงบันดาลใจให้ครู เพื่อจะได้ทาหน้าที่ให้ดีที่สุด การฝึ กอบรมช่วยให้ครู เรี ยนรู ้วิธีใช้เวลากับ
นักเรี ยนอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ขณะเดียวกันก็เปิ ดโอกาสให้ครู ได้จดุ ไฟแห่งความ
สร้างสรรค์ และ ทบทวนเป้าหมายอันสาคัญที่สุดในการเป็ นครู ของพวกเขา ครูจะเรี ยนรูก้ ลยุทธ์

และ เทคนิคที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้โดยตรงในห้องเรี ยน เพื่อให้สามารถส่งมอบคุณภาพ
การศึกษาที่ดีที่สุดแก่บุตรหลานของท่านได้
2. การวางแผนการทางานร่ วมกัน: วันของคณะครู จะให้ครู ได้ใช้เวลาร่ วมกันเพื่อทางานร่ วมกับ
ผูอ้ านวยการบริ หารเกี่ยวกับนโยบายโรงเรียน กิจกรรม การสื่อสาร และการจัดการทัว่ ไปของ
โรงเรี ยน การทางานร่วมเหล่านี้จะช่วยสร้างวัฒนธรรมโรงเรี ยนในเชิงบวกร่วมกับเหล่าคณาจารย์
ต่างๆที่มีอานาจในโรงเรี ยน
วันกลับบ้านไวจะเกิดขึ้นตามเวลาทีก่ าหนดอย่างสม่าเสมอ และ จะแสดงอยู่ในปฏิทินของโรงเรี ยน
ในวันเหล่านี้ผปู ้ กครองจะต้องมารับเด็กทุกคนภายในเวลา 14:00 น. และ จะไม่มีบริ การดูแลนักเรี ยน
หลังเลิกเรี ยน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทาให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่ วมในการรับการฝึ กอบรม และตระหนัก
ถึงความสาคัญในการร่ วมมือกัน นาพาให้เราใช้ทรัพยากรที่มีเราอยู่ที่ Carroll Prep เพื่อนาไปเพิ่ม
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของบุตรหลานของท่านได้อย่างดีที่สุด

การสื่ อสารของโรงเรียน
ความรับผิดชอบของผูป้ กครองในการรับการสื่อสาร
ผูป้ กครองควรได้รับรู ้ อ่าน และตอบกลับการสื่อสารทั้งหมดจากโรงเรี ยน ข้อมูลและการสื่อสารจะถูกส่งไป
ยังผูป้ กครองทั้งสองท่านทางอีเมล์ ครู ไม่สามารถทาหน้าที่เป็ นสื่อกลางระหว่างผูป้ กครองทั้งสองท่านได้
อีเมล : การสื่อสารส่วนใหญ่ในห้องเรี ยน และ จากฝ่ ายบริหารจะทาโดยการใช้อีเมล หรื อ ผ่านโซเชียลมีเดีย
ต่างๆ รวมถึงจดหมายข่าวที่ให้ขอ้ มูลจากครู ของบุตรหลานของท่าน และ การเตือนความจารายสัปดาห์
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้น โปรดแจ้งให้ครู ของบุตรหลาน ผูป้ กครองในชั้นเรี ยน และ สานักงานของ
โรงเรี ยนทราบหากคุณต้องการใช้รูปแบบการสื่อสารอื่น
การโทรศัพท์ : ระหว่างทีน่ กั เรี ยนอยู่ในชั้นเรี ยน เราจะไม่โทรเข้าไปรบกวนชั้นเรียนนั้นๆ ผูป้ กครองสามารถ
ฝากข้อความไว้ได้ (ทั้งกลางวันและกลางคืน) ทีส่ านักงานของโรงเรี ยน สาหรับครู ส่วนใหญ่น้ นั จะอ่าน
ข้อความในตอนเช้าและตอนเย็นของวัน พวกเขาจะแจ้งหรือตอบกลับรายละเอียดเฉพาะให้ผปู ้ กครองทราบ

หากคุณต้องการส่งข้อความถึงครูของบุตรหลานของท่านในระหว่างวันเรี ยน (เช่น เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ในการไปรับนักเรี ยน) กรุ ณาติดต่อที่สานักงานของโรงเรี ยนโดยตรง พนักงานจะสื่อสารข้อมูลนั้นภายใน
โรงเรี ยนให้
หลังเวลาทาการ เจ้าหน้าที่จะรับโทรศัพท์เมื่อเป็ นไปได้ และ ในระหว่างวันครู จะไม่ตอบข้อความออนไลน์
และบนแอปพลิเคชัน่ อื่นๆ
Seesaw Application : โรงเรี ยนทราบดีว่าผูป้ กครองต้องการแชร์ขอ้ มูลที่นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ในแต่ละวัน
เนื่องจากโรงเรี ยนของเราใช้การทาโปรเจคเป็ นหลักในการเรี ยนรู ้ และเราพยายามลดขยะจากโปรเจคด้วย
การนาอุปกรณ์มาใช้ใหม่ ทาให้นกั เรี ยนไม่ได้นาอุปกรณ์ ผลงานกลับบ้านทุกวัน ดังนั้นเราจะมีการสื่อสาร
กิจกรรมรายวัน ภาพนักเรียน ทักษะทีน่ กั เรี ยนพัฒนาผ่านโปรแกรม Seesaw ผูป้ กครองสามารถสื่อสารกับครู
ประจาชั้นได้ในช่องทางนี้โดยตรง
เว็บไซต์ : www.carrollprep.ac.th เป็ นแหล่งข้อมูลที่ครบถ้วนของโรงเรียน รวมถึงปฏิทินโรงเรี ยนที่อพั เดท
ตลอด และ ข่าวสารเกี่ยวกับชุมชนของโรงเรี ยน และ ลิงก์ไปยังหน้า Facebook ของ Carroll Prep ขอความ
กรุ ณาผูป้ กครองที่ได้รับแจ้งเกีย่ วกับเว็บไซต์โปรดทาความคุน้ เคยกับเนื้อหาเว็บไซต์ของเรา
การนัดหมายกับครู : ผูป้ กครองอาจนัดหมายกับครู ในตลอดปี การศึกษาตามความจาเป็ น ครู ส่วนใหญ่ไม่
สามารถคุยอย่างกะทันหันได้ (นอกเหนือจากข้อความสั้นๆ) เนื่องจากพวกเขาอาจจะกาลังเตรี ยมการเรี ยน
การสอน หรื อ กาลังทักทายนักเรียนเมื่อมาถึง ครู อาจไม่ว่างในช่วงเวลาเดินทางสลับสับเปลี่ยนระหว่างชั้น
เรี ยน หรื อช่วงส่งนักเรี ยนกลับบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณครู มีการประชุมของอาจารย์ และการประชุม
อื่นๆที่จะต้องเข้าร่ วมหลังจากชั้นเรี ยนเลิก
ในกรณีที่ตอ้ งการคุยกับครู ของบุตรหลานของท่าน โปรดถามครู ของบุตรหลานของท่านเพื่อนัดแนะเวลาที่
สะดวก เพื่อจะได้คุยกับคุณครู ได้อย่างเต็มที่ มีสมาธิ และไม่ถูกรบกวนระหว่างสนทนา
การนัดหมายผูอ้ านวยการ/อาจารย์ใหญ่ : ผูป้ กครองสามารถแวะมาที่สานักงานด้วยตนเองได้ ไม่ว่าท่านจะได้
นัดหมายหรื อไม่ เพื่อพูดคุยกับอาจารย์ใหญ่ คุณจอร์จ แคร์โรลล์ ไม่ว่าจะเป็ นการเรื่ องข้อกังวลต่างๆ ความ

คิดเห็น คาชม หรื อ เพื่อเป็ นข้อมูลของท่าน คุณอาจพูดคุยกับผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการของเราด้วย
การเข้าเยี่ยมของผู้ปกครอง : ผูป้ กครองสามารถไปเยี่ยมบุตรหลานของท่านที่โรงเรี ยนได้ตลอดเวลา เว้นแต่
จะได้รับคาสั่งศาล กรุ ณาแจ้งครู หรื อ พนักงานก่อนการเยี่ยมชมที่มีวตั ถุประสงค์นอกเหนือจากการแวะพัก
หรื อ เข้าชมสั้นๆ ผูเ้ ข้าพักต้องเช็คอินที่สานักงานและรับป้ายผูม้ าติดต่อ เพื่อความปลอดภัย ความเป็ นส่วนตัว
ของนักเรี ยนทุกคน

ส่ วนลดสาหรับพี่น้อง
ทางโรงเรี ยนมีส่วนลดค่าเล่าเรี ยนที่จะมอบให้สาหรับพี่นอ้ งที่ได้ทาการศึกษาอยู่ในโรงเรี ยนพร้อมกัน ดังนี้
ลูกคนที่สองและคนที่สาม

ได้รับส่วนลด 5%

ต่อคน

ลูกคนที่สี่ไปแล้ว

ได้รับส่วนลด 10%

ต่อคน

ค่าเล่าเรียนก่อนเข้ าเรียนและหลังเลิกเรียน
การดูแลเด็กก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรี ยน
7:00-7:59 น. และ 16:00-17:00 น. คิดค่าบริ การชัว่ โมงละ 100 บาท
(อัตราดูแลก่อนและหลังเวลาเรี ยน รายเทอม/รายปี สามารถดูได้ในส่วนของค่าธรรมเนียม)
ท่านต้องลงทะเบียนให้บุตรหลานของท่านออกทุกวันหลังเลิกเรี ยนในแต่ละวัน หากนักเรี ยนยังอยู่ในบริ เวณ
โรงเรี ยน ถือว่านักเรี ยนอยู่ในการดูแลของคุณครู ผูป้ กครองจะต้องเสียค่าธรรมเนียมดูแลเด็กนักเรี ยนหลังเลิก
เรี ยนจนถึงเวลา 17.00 น. หลัง 17.00 น. จะมีค่าบริการเพิ่มอีก 500 บาท
โรงเรี ยนปิ ดเวลา 17.00 น.
มีค่าธรรมเนียม 500 บาท (ต่อเด็ก 1 คน ต่อ 1 ครั้ง) สาหรับผูป้ กครองที่มารับลูกของท่านหลัง 17.00 น.

ค่าธรรมเนียมการเรียน
ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะต้องชาระล่วงหน้าก่อนเริ่ มภาคการศึกษา เราจะเรี ยกเก็บเงินตามปฏิทินการเรียกเก็บ
เงินของโรงเรี ยน ทั้งนี้ อาจมีการพิจารณาค่าปรับเป็ นดอกเบี้ย หากยังมีค่าธรรมเนียมคงค้างอยู่หลังจากวัน
ครบกาหนด ค่าเล่าเรี ยนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาปรับขึ้นในทุกๆปี นอกจากนี้ อาจมีการ
ออกใบแจ้งให้ชาระอื่นๆ ในระหว่างปี ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง

วิธีการชาระเงิน
ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการทั้งหมดจะเรี ยกเก็บ และ ชาระเป็ นเงินสกุลบาทของไทย
บัญชีธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา
ชื่อบัญชี
เลขบัญชี

ตลาดบองมาร์เช่
บริ ษทั แคร์โรลล์ เพรพ จากัด
217 - 211935 - 5

การชาระด้วยเช็ค และ การโอนเงินผ่านธนาคาร
การชาระเงินสามารถทาได้โดยการโอนเงินผ่านธนาคารกับบริ ษทั แคร์โรลล์ เพรพ จากัด ตามรายละเอียด
ข้างต้น และ เนื่องจากธนาคารในประเทศไทยไม่ได้ระบุชื่อผูช้ าระเงินให้กบั โรงเรี ยน ดังนั้นท่านต้องส่ง
สลิปการชาระเงิน (และโปรดเขียนชื่อบุตรหลานของท่านให้ชดั เจน) และ ส่งอีเมลมาที่

admissions@carrollprep.com
การชาระด้วยบัตรเครดิต
โรงเรี ยนรับชาระเงินด้วยบัตรเครดิต โดยที่ท่านจะต้องเดินทางมาด้วยตนเองที่สานักงานของโรงเรี ยน มี
ค่าธรรมเนียมการชาระสาหรับการใช้บตั รเครดิตของท่านตามจานวนเงินที่ท่านได้ชาระ ค่าธรรมเนียมนี้จะ
เพิ่มเป็ นยอดรวมที่ผปู ้ กครองจะต้องชาระ โดยปัจจุบนั ค่าธรรมเนียมการสูงสุด คือ 3% แต่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามแต่ผใู ้ ห้บริ การบัตรเครดิตนั้นๆ

ค่าธรรมเนียมการชาระล่าช้ า
ในกรณีมคี ่าใช้จ่ายคงค้างหลังจากวันที่ครบกาหนดจะมีค่าธรรมเนียมการชาระล่าช้าที่ 1.5% ต่อเดือน โดยคิด
เป็ นรายวันนับจากวันทีค่ รบกาหนด โดยจะมีการเรี ยกเก็บทุกเดือนในระหว่างทีย่ งั คงค้างชาระ

แนวทางโภชนาการ และ การรับประทานอาหารของโรงเรียน
เราเชื่อมัน่ อย่างยิ่งว่าอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ จะส่งผลดีต่อพวกเขาในขณะที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรี ยน เรา
จึงไม่อนุญาตให้นกั เรียนนาขนม และ อาหารเข้ามาในโรงเรี ยนเอง เว้นแต่เด็กคนนั้นจะมีขอ้ จากัดด้านอาหาร
เป็ นพิเศษที่โรงเรี ยนไม่สามารถจัดหารองรับให้ได้ อาหารใดๆที่จะนาเข้ามาในโอกาสพิเศษไม่ควรที่มี
น้ าตาลเป็ นส่วนประกอบหลัก อาหารที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ได้แก่ ลูกอม น้ าอัดลม คัพเค้ก คุกกี้ พุดดิ้ง ฯลฯ
เราให้ความสาคัญอย่างยิ่งว่าเด็กทุกคนต้องรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และ มีประโยชน์ใน
ขณะที่อยู่ในความดูแลของเรา เรามุ่งมัน่ ทีจ่ ะเสิร์ฟอาหารจากธรรมชาติที่ไม่ผ่านการขัดสีให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็ นไปได้ โปรดเคารพในนโยบายทางโภชนาการของเรา
โปรแกรมอาหารกลางวัน Carroll Prep ให้บริ การโดยร้านอาหารภายนอกที่ผ่านการคัดสรรค์แล้วอย่าง
ระมัดระวัง เมนูอาหารสาหรับสัปดาห์ต่อไปจะถูกส่งให้ผปู ้ กครองสามวันก่อนวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์
ผูใ้ ดที่มีความต้องการพิเศษทางด้านอาหารด้วยหลักศาสนา หรื อ แพ้อาหาร กรุ ณาแจ้งในแบบฟอร์มโรงเรี ยน

การจัดงานวันเกิด
ผูป้ กครองสามารถฉลองวันเกิดของบุตรหลานของท่านที่โรงเรี ยนได้เมื่อต้องการ ทางโรงเรี ยนจะจัดเตรี ยม
มัฟฟิ น หรื อ คัพเค้กที่ไม่มีฟรอสติ้ง และ ปราศจากถัว่ สาหรับนักเรี ยนและเพื่อนร่ วมห้อง ผูป้ กครองท่านใด
ที่ไม่ตอ้ งการให้บุตรหลานเข้าร่วมงานฉลองวันเกิดทีโ่ รงเรียนโปรดตามความต้องการของท่านกับเจ้าหน้าที่
ธุรการก่อนเข้าเรี ยน

นโยบายด้านสุ ขภาพและรายงานทางการแพทย์
ผูป้ กครองจะต้องกรอกบันทึกการฉีดวัคซีน และ การตรวจร่ างกายภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา และ นาข้อมูล
ไปบันทึกไว้ที่โรงเรี ยนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วนั แรกที่เด็กเข้าเรี ยน
บันทึกควรรวมถึงผลการตรวจคัดกรอง ยาตามใบสั่งแพทย์ คาอธิบายของความบกพร่ องต่างๆ และ โรค
เรื้ อรังต่างๆ เด็กทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน เว้นแต่ได้รับการยกเว้นทางการแพทย์ หรื อ ทาง
ศาสนา นักเรี ยนทีไ่ ม่ได้รับวัคซีนอาจถูกห้ามไม่ให้เข้าเรี ยนหากมีการระบาดของโรคเกิดขึ้น

การจัดการยา
ผูป้ กครองต้องกรอกและลงนามในแบบฟอร์มอนุญาตทางการแพทย์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถให้ยาแก่เด็กได้
แบบฟอร์มนี้จะระบุวนั ที่ ปริ มาณตามเดิมที่ระบุไว้ในขวด และ เวลาให้ยา หากเป็ นยาที่สั่งโดยแพทย์ ใบสั่ง
ยาของแพทย์จะต้องแนบมากับยานั้น และ เจ้าหน้าที่จะปฏิบตั ิตามใบสัง่ แพทย์เป็ นสาคัญ แม้ว่าผูป้ กครองจะ
ร้องขออย่างอื่นก็ตามชื่อของบุตรหลานของท่านจะต้องเขียนกากับไว้บนตัวยาอย่างชัดเจน ยาจะถูกล็อคไว้
ในขณะที่อยู่ในโรงเรี ยน และ นากลับบ้านเมื่อสิ้นสุดวัน

กฎเกณฑ์ ด้านสุ ขภาพสาหรับการเข้ าเรียน
นักเรี ยนไม่ควรเข้ามาที่โรงเรี ยนหากมีไข้ ท้องเสีย อาเจียน มีน้ ามูกสีคล้า หรื อ หากพวกเขาแสดง
อาการป่ วย (กระสับกระส่าย/ง่วงนอน, ไอมีเสมหะ, เจ็บคอมาก, ปวดหู ตาเป็ นสีชมพู แสบร้อน คัน หรื อมี
น้ ามูกไหล)
เราตระหนักดีว่าเป็ นเรื่ องยากสาหรับพ่อแม่ที่ตอ้ งทางานและต้องให้ลูกอยู่บา้ น แต่การกระทาเช่นนี้จะช่วย
ป้องกันการติดเชื้อและส่งเสริ มสุขภาพ ความปลอดภัยของลูกท่านและผูอ้ ื่น
โปรดแจ้งให้โรงเรี ยนทราบหากบุตรหลานของท่านมีอาการของโรคติดต่อร้ายแรง หรื อ มีอาการป่ วย เพื่อให้
ผูป้ กครองท่านอื่นๆ ได้รับการแจ้งเตือน ถ้าลูกของคุณมีป่วยระหว่างวันที่โรงเรี ยน เราจะพยายามอย่างเต็มที่
เพื่อให้พวกเขาผ่อนคลายและอยู่ห่างไกลจากเด็กคนอื่นๆ โรงเรี ยนจะไม่ให้ยานักเรี ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากแพทย์ประจาของนักเรี ยน ผูป้ กครองจะต้องมารับนักเรียนกลับบ้านโดยเร็วที่สุด
การล้างมือ การล้างมือช่วยลดการแพร่ กระจายเชื้อโรคได้อย่างมาก ขอให้เด็กและผูใ้ หญ่ลา้ งมือด้วยสบู่ทนั ที
เมื่อเข้าโรงเรี ยนในตอนเช้า และ หลังจากการเล่นข้างนอก
เราจะล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร ก่อนและหลังการเล่นน้ า หลังจากทางานกับแป้งโดว์ และ วัสดุ
ที่ตอ้ งสัมผัสอื่นๆ และ หลังจากเข้าห้องน้ า สั่งน้ ามูก ดูดนิ้ว หรื อ สัมผัสวัตถุ หรื อ พื้นผิวที่ปนเปื้ อน

การฝึ กเข้าห้องน้า ครู จะคอยสังเกตเด็กใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาพร้อมที่จะสามารถเข้าห้องน้ าด้วยตนเอง
ได้ หากเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆบ่อยครั้ง ครู จะแจ้ง และ ประสานเพื่อร่ วมมือกับผูป้ กครองเพื่อพัฒนาแผนที่
ตอบสนองความต้องการของเด็กแต่ละคนให้ดีสุดได้
การบันทึกและการรายงานอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการกระแทกที่ศีรษะ เลือดออก
กระดูกหัก และ/หรื อ ต้องได้รับการรักษาพยาบาลจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกเหตุการณ์ของโรงเรี ยน จะมีการ
ลงบันทึกรายงานเหตุการณ์ และ ผูป้ กครองจะได้รับแจ้งถึงการบาดเจ็บ/อุบตั ิเหตุเหล่านั้น
รายงานนี้จะกรอกรายละเอียดโดยชัดเจนและจะถูกลงนามโดยทั้งเจ้าหน้าที่ Carroll Prep และ ผูป้ กครอง
รายงานนี้จะถูกเก็บไว้ในไฟล์นกั เรียนของเด็ก โดยโรงเรี ยนจะทาสาเนาเพื่อที่จะมอบให้ผปู ้ กครอง และ
ผูอ้ านวยการของโรงเรี ยน
กรณีเหตุฉุกเฉิน คุณครู Carroll Prep ทุกคนได้รับการฝึ กอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ การทา CPR
ซึ่งจะมีการอัพเดทฝึ กฝนอย่างเป็ นประจา ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกับบุตรหลานของท่าน ทางโรงเรียนจะ
ติดต่อผูป้ กครองก่อน แล้วจึงติดต่อช่องทางบุคคลสารอง
หากเหตุฉุกเฉินจาเป็ นต้องได้รับการรักษาพยาบาลทันที เราจะเรี ยกรถพยาบาลทันทีในขณะที่เรากาลังติดต่อ
ท่าน และ ในระหว่างปี หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ใดๆ โปรดแจ้งช่องทางติดต่อของท่านหรื อ
ผูต้ ิดต่อกรณีฉุกเฉินของท่าน (ทั้งหมายเลขที่ทางาน และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ) ให้สานักงานของ
โรงเรี ยนทราบ

แนวทางการกลับไปโรงเรียนหลังหายจากอาการป่ วย
ก่อนกลับไปโรงเรียน เด็กควรปลอดอาการเจ็บป่ วยต่างๆเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เด็กไม่ควรกลับไปโรงเรี ยน
หากยังคงมีอาการข้างต้นอยู่ เด็กที่ได้รับยาปฏิชีวนะไม่ว่าในรู ปแบบใดๆ จะต้องกินยาเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
ก่อนกลับไปโรงเรียน และ จะต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์เพื่อกลับไปโรงเรี ยนสาหรับกรณีดงั ต่อไปนี้:
• ตาสีชมพู หรื อ เยื่อบุตาอักเสบ (ตาแดง)
• ผื่นที่ดูเหมือนติดต่อได้ เช่น หิด ผืน่ แผลพุพอง ไข้อีดาอีแดง
• เจ็บคอ หรื อ ปากและน้ าลายไหล
• โรคตับอักเสบต่างๆ

• โรคติดต่อทัว่ ไปของเด็ก เช่น โรคมือ เท้า ปาก, อิสุกอิใส, ไข้หวัดใหญ่, ไวรัส RSV, ฯลฯ
• เยื่อหุ้มสมองอักเสบต่างๆ
• เด็กคนใดที่ป่วย และ ดูเหมือนจะไม่ดขี ้ นึ
• ทุกครั้งที่เด็กเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทางโรงเรี ยนมีสิทธิ์ที่ขอเอกสารรับรองเพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจ
ว่ามีความปลอดภัยที่นกั เรี ยนจะกลับเข้าเรี ยนอีกครั้ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรี ยนในโรงเรี ยน
เราขอสงวนสิทธิ์ในการ งดเข้าเรียน สาหรับนักเรียนที่มียังมีอาการเจ็บป่ วยอยู่ แม้ว่าจะได้รับอนุญาตจากให้
ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ตาม หากคุณรู ้สึกว่าบุตรหลานของท่านพร้อมกลับเข้าเรี ยนแล้ว สามารถกรอก
"ใบอนุญาตให้กลับโรงเรี ยน" ขณะที่ยงั คงอยู่กบั แพทย์

โรคภูมิแพ้
หากลูกของท่านได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคภูมิแพ้ โปรดแจ้งผูจ้ ดั การของโรงเรียน เราต้องมีคาแถลงเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากแพทย์ของบุตรหลานของท่านที่อธิบายถึงการแพ้เฉพาะ ข้อควรระวังพิเศษ ขั้นตอนการ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน หรื อ อุปกรณ์การรักษาพยาบาลที่บุตรหลานของคุณอาจต้องการ หากบุตรของท่านมีอาการ
แพ้อาหารซึ่งจาเป็ นต้องให้อาหารหรื อเครื่ องดื่มทดแทน คุณต้องให้คาชี้แจงจากแพทย์ของเด็กโดยระบุ
ลักษณะของการแพ้และสิ่งที่จาเป็ นต้องทดแทน

โควิด -19
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็ นประจา กรุณาติดตามมาตรการ
ของโรงเรี ยนผ่านทาง http://carrollprep.ac.th

คุณภาพอากาศ
แม้ว่าการวิจยั เกีย่ วกับผลกระทบระยะยาวของมลพิษทางอากาศที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละออง (PM) จะยังดาเนิน
ต่อไป แต่ก็เป็ นที่ชดั เจนว่าการได้รับ PM 2.5 ไมครอนหรื อเล็กกว่านั้นอาจเป็ นอันตรายได้อย่างมาก อย่างไร
ก็ตาม สิ่งสาคัญคือต้องสังเกตว่าผลกระทบนั้นขึ้นอยู่กบั ความยาวของการเปิ ดรับสภาพอากาศนั้น องค์กร

EPA(ของสหรัฐ) และ องค์กรอื่นๆของไทย ระบุว่าระดับ AQI ที่สูงขึ้น (100-200) เป็ นอันตรายอย่างยิ่งเมื่อ
อยู่กลางแจ้ง เป็ นเวลานานหลายชัว่ โมง และ เมื่อแม้จะมีการเคลื่อนไหวร่ างกายในระดับเพียงปานกลาง
เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย
AQI

ความหมาย

สีที่ใช้

0 - 25

คุณภาพอากาศดีมาก

ฟ้า

คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสาหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการ
ท่องเที่ยว

26 - 50

คุณภาพอากาศดี

เขียว

คุณภาพอากาศดี สามารถทากิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้
ตามปกติ

51 - 100

101 - 200

ปานกลาง

เริ่ มมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ

201 ขึ้นไป มีผลกระทบต่อสุขภาพ

คาอธิบาย

ประชาชนทัว่ ไป : สามารถทากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
เหลือง ผูท้ ี่ตอ้ งดูแลสุขภาพเป็ นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจ
ลาบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรมกลางแจ้ง

ส้ม

ประชาชนทัว่ ไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ
หายใจลาบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรม
กลางแจ้ง หรื อใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจาเป็ น
ผูท้ ี่ตอ้ งดูแลสุขภาพเป็ นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรม
กลางแจ้ง หรื อใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจาเป็ น ถ้ามี
อาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลาบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก
ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็ นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึ กษา
แพทย์

แดง

ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทาง
อากาศสูง หรื อใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจาเป็ น หากมี
อาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

ของหายและการเก็บรักษา
สิ่งของที่สูญหาย และ ถูกพบจะถูกเก็บไว้ที่สานักงานของโรงเรี ยนในระยะเวลาจากัด ไม่เกิน 1 อาทิตย์
สิ่งของที่ไม่ได้อา้ งสิทธิ์จะนาไปบริ จาคเพื่อการกุศลในช่วงเวลาต่างๆ ตลอดทั้งปี

การใช้ โทรศัพท์ มือถือ
เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการของการศึกษาจะเป็ นประโยชน์สาหรับนักเรี ยน Carroll Prep ทุกคน และ
สภาพแวดล้อมการทางานสาหรับเจ้าหน้าที่ Carroll Prep ทุกคนจะมีประสิ ทธิผล โปรดปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์เหล่านี้สาหรับการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรี ยน:
• ครูของ Carroll Prep ใช้แอปพลิเคชัน่ ต่างๆ มากมายเพื่อติดตามความคืบหน้า ประสานงานเรื่ องบทเรี ยน
หรื อ การเรี ยนการสอน รวมถึงใช้สื่อสารกับผูป้ กครอง ดังนั้น ท่านอาจจะเห็นครูของเราใช้โทรศัพท์ระหว่าง
คาบเรี ยน นี่เป็ นส่วนหนึ่งของหน้าที่การเก็บบันทึก และ ไม่รบกวนความสามารถในการสอนของพวกเขา
การใช้เทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มความสามารถของเราในการติดตามความก้าวหน้าของนักเรี ยนมากขึ้น
• นักเรี ยนที่มีอายุมากกว่าของเราจะมีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แท็บเล็ต หรื อโทรศัพท์ในระหว่างวันของ
เรา เราเชื่อว่าการสอนนักเรียนให้ใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบจะเป็ นทักษะที่สาคัญสาหรับชีวิตของ
พวกเขา โปรดช่วยสนับสนุนเราในเป้าหมายของเราโดยทาตามคาแนะนาของเราเกี่ยวกับการให้เด็กใช้เวลา
อยู่กบั หน้าจอ และ การใช้โทรศัพท์ หรื อ แท็บเล็ตที่บา้ น
• ผูป้ กครองควรรับโทรศัพท์ภายนอกอาคาร หรื อ ในห้องรับรองผูป้ กครองของเรา
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณจะไม่ดงั หรื อ สั่นขณะอยู่ในอาคาร
• หากเป็ นไปได้ โปรดเสนอให้รับโทรศัพท์มือถือที่โทรเข้ามาหลังจากที่คุณออกจากเขตภายในอาคาร
โรงเรี ยน

สื่ อ ประชาสัมพันธ์ การอนุญาตถ่ ายภาพและเผยแพร่
ในบางครั้งสื่อต่างๆ หนังสือพิมพ์ หรื อ สถานีโทรทัศน์ตอ้ งอาจต้องการนาเสนอ และ ถ่ายรู ปเด็ก Carroll
Prep บ้าง เช่น การออกไปทัศนศึกษา หรื อ กิจกรรมที่โรงเรียน เรายังใช้ภาพถ่ายในบทความเกี่ยวกับกิจกรรม
และ ความสาเร็จของนักเรี ยนในเว็บไซต์ของโรงเรี ยน, Facebook และ/หรื อ สิ่งพิมพ์ของ Carroll Prep ซึ่งคุณ

จะถูกขอให้ลงนามในแบบฟอร์มสมัครเรี ยน หากผูป้ กครองเลือกที่จะไม่อนุญาตแล้วเปลี่ยนใจ ผูป้ กครอง
สามารถแจ้งกับทางโรงเรี ยน ซึ่งทางโรงเรียนจะเคารพในการตัดสินใจของท่านผูป้ กครอง
ในกรณีดงั กล่าว หากรู ปภาพของบุตรหลานของคุณอาจยังปรากฏบนวัสดุที่ได้รับการออกแบบ และ พิมพ์ไป
แล้ว แต่รูปภาพของบุตรหลานจะไม่ถูกนามาใช้ใหม่อีกต่อไปหลังจากที่ท่านได้ลงนามภายหลัง

นโยบายการใช้ สื่อ หน้ าจอกับเด็ก
เรามุ่งมัน่ ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ทจี่ ะพัฒนาการทักษะทางสังคม และ ส่งเสริ มจินตนาการอัน
เข้มข้นของเด็ก ในการทาเช่นนั้น สิ่งสาคัญคือเราได้ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยี และ สื่อที่มีต่อ
พัฒนาการของเด็ก
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กมักได้รับอิทธิพลจากตัวอย่างที่ดูในรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวิดีโอเกม
เด็กที่ดูเนื้อหาที่มีความรุ นแรง และ พฤติกรรมทางสังคมเชิงลบมีจะแนวโน้มทีจ่ ะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
นิสัยในลักษณะเดียวกันนั้น
เด็กที่ดูเนื้อหาสื่อที่เป็ นต้นแบบของลักษณะของพฤติกรรมทางสังคมเชิงบวก มีแนวโน้มทีจ่ ะมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสันติ และ มีประสิทธิภาพมากกว่า
การดูสื่อยังส่งผลอย่างมากต่อการเล่นตามจินตนาการของเด็กๆ เมื่อนักเรี ยนใช้เวลาส่วนใหญ่สนุกสนานไป
กับการดูสื่อโดยไม่ตอ้ งออกแรงคิดหรื อทาอะไร ทาให้นกั เรี ยนสนใจกิจกรรมอื่นๆ ยากขึ้น
นอกจากนั้นเด็กๆ มักมีพฤติกรรมตามสื่อที่เขาดู พฤติกรรมเลียนแบบและความเชื่อต่างๆ ทีน่ กั เรี ยนจามาจาก
สื่อ เช่น เจ้าหญิงต้องสวยงามตลอดเวลาและไม่ปีนป่ ายผาดโผน และ ต้องการความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นเสมอ
หรื อ วีรบุรุษต้องใช้ความรุ นแรงต่อสู้ในการแก้ไขปัญหา ทาให้นกั เรี ยนนามาเล่นกับเพื่อนที่โรงเรี ยน
ในฐานะนักการศึกษา เราตระหนักดีว่าสื่อทีม่ ีคณ
ุ ค่า สามารถส่งผลดีต่อเด็กๆได้เช่นกัน ถ้าเลือกอย่างรอบ
ครอบ และมีผปู ้ กครองนัง่ ดูดว้ ยเพื่อชี้แนะแนวทาง โรงเรี ยนจะไม่ตดั สินครอบครัวที่เลือกสื่อใดๆก็ตามให้
บุตรหลานของท่าน แต่เราตระหนักว่าประสบการณ์ของเด็กๆในบ้านกับสื่อเหล่านั้นจะถูกส่งต่อไปยัง
ประสบการณ์ในโรงเรี ยนของพวกเขา ด้วยเหตุผลนี้เอง เราจึงขอให้คุณปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้
สื่อเหล่านี้ ดังนี้

1. เลือกรายการโทรทัศน์ และ ภาพยนตร์อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาการกระทา และ คาพูดของตัวละครว่า
สะท้อนถึงค่านิยมเชิงบวกทีค่ ุณต้องการปลูกฝังให้บุตรหลานของท่านหรื อไม่
2. หลีกเลี่ยงการให้บุตรหลานของท่านดูสื่อในตอนเช้า เพื่อเพิ่มความพร้อมให้บุตรหลานของท่านในการ
เรี ยนช่วงเช้า

นโยบายเกี่ยวกับวินัย หรื อ การทาโทษ
ปรัชญาวินยั การทาโทษเชิงบวก
นโยบายด้านวินยั การทาโทษของโรงเรี ยน แคร์โรลล์ เพรพได้ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับปรัชญา
การศึกษาของโรงเรี ยน และ อิงตามเทคนิคการทาโทษเชิงบวกที่ มิสเตอร์แคร์โรลล์ได้พฒั นาขึ้น โดยมุ่งเน้น
การปกป้องสมาชิกของโรงเรี ยนทุกคน และ ส่งเสริ มโดยคานึงถึงสภาพจิตใจ อารมณ์ ร่ างกาย สังคม/
ศีลธรรม และ จิตวิญญาณของหลักสูตรของเราเป็ นที่ต้งั ต้น
แนวทางด้านระเบียบวินยั ของเราไม่ได้ทามาเพื่อกาหนดพฤติกรรมนักเรี ยน เพื่อความสะดวกของคุณครู แต่
เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้วิธีทางานร่วมกัน เคารพชุมชนของตน และคานึงถึงความต้องการของผูอ้ ื่น ด้วย
เหตุน้ ีนกั เรี ยนแต่ละคนจะต้องประพฤติตนในลักษณะที่ส่งเสริ มบรรยากาศการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยน เคารพสิทธิ
ของทุกคนในการใช้ชีวติ เรี ยนรู ้ในบรรยากาศที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่ างกายและทางอารมณ์ พัฒนาทักษะ
การเรี ยนรู ้อย่างเป็ นอิสระและทางานร่ วมกัน อีกทั้งยังสนับสนุนทักษะการแก้ปัญหาด้วยตนเองและรักษาจิต
วิญญาณความเป็ นตัวตนของนักเรี ยน

วิธีการลงโทษของเรา มีแนวทางตามขั้นตอนดังนี้:
1. นักเรี ยนจะได้รับการพูดคุย อธิบายในชั้นเรี ยน เด็ก ๆจะได้รับการสอนให้ใช้พ้นื ที่เพื่อทาให้ตนเองสงบ
และเรี ยนรู ้เทคนิคต่างๆในการทาให้ตนเองสงบ
2. ยอมรับ สอนให้รู้จกั อารมณ์โกรธ ความรู ้สึกรุ นแรงลบๆ และให้ทางออกที่ดีกว่า เช่น แนะนาให้แยกไป
พัก เปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่น หรื อออกแรงตี ตอก กับอุปกรณ์ที่เหมาะสม
3. ใช้การเตือนและการพักให้สงบตนเอง
4. พูดคุยกับนักเรี ยนเกีย่ วกับปัญหาที่เกิดขึ้น ฟังและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมี และติดตามตรวจสอบ
ผลที่เกิดขึ้น เราจะมีการพูดคุยและฝึ กฝนเทคนิคการสงบสติอารมณ์ของเด็กๆ

5. หากเตือนด้วยคาพูดหลายครั้งแล้วนักเรี ยนยังทาพฤติกรรมเดิมอยู่ นักเรี ยนอาจขอให้เก็บงานที่ทา และ
ออกจากพื้นทีก่ ารเรี ยนรู ้น้นั เพื่อไปใช้พ้นื ที่อื่น จนกว่าจะสามารถควบคุมตัวเองให้ทาตามกฎ
6. เมื่อนักเรี ยนถึงจุดทีค่ วบคุมตัวเองไม่ได้ อารมณ์ท่วมท้น อาจมีความจาเป็ นต้องเข้าแทรกแซง ช่วยเหลือ
แบบตัวต่อตัว คุณครู อาจขอให้คุณครู อีกท่านเข้ามาช่วย แยกนักเรี ยนออก จนกว่านักเรี ยนจะพร้อมทา
กิจกรรมกลุ่มอีกครั้ง
7. โดยทัว่ ไป สภาพแวดล้อมของห้องเรี ยนและกิจกรรมของเราได้รับการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงการห้าม ครู
ของเราได้รับการฝึ กฝนให้จดั พื้นที่ให้เหมาะกับเด็กที่สุด เพื่อช่วยควบคุมบรรยากาศในห้องเรี ยนให้
กลายเป็ นบรรยากาศที่สนุกสนาน มีความสุข ครูจะมอบแต่ผลตอบรับเชิงบวก และความรักแก่เด็กๆ
ปรับเปลี่ยนจังหวะของกิจกรรมในระหว่างวันเพื่อมอบประสบการณ์ที่จะนาความซึ่งความสุขในแต่ละวัน
ครู มีวสั ดุอุปกรณ์มากมายหลากหลายให้เลือกใช้งาน เพื่อให้เด็กสามารถระบายพลังงานตามธรรมชาติ ใน
กรณี ทนี่ กั เรี ยนทะเลาะกัน คุณครู จะไม่เข้าไปห้ามในทันที คุณครู มีหน้าที่เฝ้ามองและหยุดเมื่อนักเรี ยนเริ่ มใช้
ความรุ นแรง พูดคุยกับนักเรี ยนเกี่ยวกับทางเลือกอื่นที่สามารถทาได้ การเข้าไปแทรกแซงในทันทีจะตัด
โอกาสที่นกั เรี ยนจะพูดคุย ต่อรอง กันเอง ซึ่งเป็ นทักษะที่สาคัญมากในการอยู่ในสังคม

จรรยาบรรณของผู้ใหญ่
ในฐานะที่เป็ นผูใ้ หญ่ในชุมชนของเรานี้ เหล่าคุณครู ของ Carroll Prep เจ้าหน้าที่ และ ผูป้ กครองควรเป็ น
แบบอย่างในการร่ วมมือร่วมใจกัน เราขอให้ผปู ้ กครองและสมาชิกที่เป็ นผูใ้ หญ่ทุกคนสนับสนุน และเข้าใจ
วิธีการ นโยบาย ต่างๆ ของโรงเรี ยน รวมถึงการนาไปปรับใช้ที่บา้ น เป้าหมายสาคัญของเรา คือ การแก้ไข
ความขัดแย้งด้วยการเรียนรู ้มากกว่าวิธีการทาโทษ
หากสมาชิกท่านใดในชุมชน Carroll Prep แสดงการไม่เคารพสมาชิกท่านอื่นๆในชุมชนของเรา รวมถึงการ
ใช้ภาษาหรื อท่าทางที่ไม่เหมาะสมต่อเด็ก ต่อคุณครู หรื อเจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยน หรื อผูป้ กครองท่านอืน่
หรื อไม่ร่วมมือในการไกล่เกลี่ยแก้ปัญหา เพื่อแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งตามขั้นตอนที่ระบุไว้
Carroll Prep มีสิทธิ์ในการขอให้ครอบครัวที่มีปัญหาออกจากโรงเรี ยน และยุติสัญญาของครอบครัวกับ
Carroll Prep ในทันที

กระบวนการ เมื่อผู้ปกครองมีความกังวล
ในฐานะโรงเรี ยนที่มุ่งเน้นการอยูร่ ่ วมกัน ผูใ้ หญ่ตอ้ งเป็ นตัวอย่างที่ดีในการสื่อสารด้วยความเห็นอก
เห็นใจในแบบที่เราต้องการให้ลูกมองเป็ นตัวอย่าง ผูใ้ หญ่ของ Carroll Prep ต้องตระหนักถึงผลกระทบเชิง
ลบซึ่งอาจเป็ นผลมาจากการสื่อสารเชิงลบที่ทาเป็ นประจาโดยนิสัย ดังนั้นผูป้ กครองควรงดเว้นจากการใช้
ภาษาที่เป็ นเชิงลบต่างๆ เมื่อพูดถึงเด็กคนอื่น ลูกของตนเอง และผูใ้ หญ่ในโรงเรี ยน
เป็ นเรื่ องปกติที่เด็กจะอยากรู ้เกี่ยวกับร่ างกายของตนเองและเพื่อน ดังนั้นเด็กที่มีอายุ 4 ปี ขึ้นไป อาจ
พฤติกรรมสนใจเกีย่ วกับเพศ พ่อแม่ไม่ควรลงโทษลูกสาหรับพฤติกรรมนี้ แต่ให้มองว่าเป็ นโอกาสในการ
หารื อเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่ างกาย สอนเกี่ยวกับเพศ และความเหมาะสม เวลา สถานที่ ของการทากิจกรรม
ทางเพศ หากการกระทาดังกล่าวยังคงอยู่ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนจะหารื อกับผูป้ กครองเกี่ยวกับแผนการดูแลที่
นักเรี ยน เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนมุ่งความสนใจไปทากิจกรรมอืน่ ในที่สุด

กระบวนการแก้ไขข้ อขัดแย้ง
โปรดสละเวลาสักครู่ เพื่ออ่านคาแนะนาเหล่านี้เกี่ยวกับขั้นตอนในการแก้ไขข้อพิพาท เราต้องการรับฟังความ
คิดเห็นจากท่าน เพราะเรามุ่งมัน่ ที่จะทาให้ Carroll Prep เป็ นชุมชนที่ตอบสนองความต้องการของทุกคน
และให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน
ท้ายที่สุดแล้ว ปัญหาจะไม่สามารถแก้ไขได้หากบุคลากรของโรงเรี ยนไม่ทราบถึงปัญหาหรื อไม่เข้าใจว่า
สถานการณ์ นโยบาย นั้นเป็ นปัญหา และสร้างความกังวลให้ท่าน ทางโรงเรี ยนมีคาแนะนาดังนี้
1. ระบุคน้ หาต้นตอของข้อขัดแย้ง
• รับรู ้ว่าความขัดแย้งเป็ นเรื่ องปกติของมนุษย์ และไม่ได้ทาให้คุณอ่อนแอหรื อเป็ นคนผิด ดังนั้นที่จะรู ้ถึง
ความรู ้สึกของเราและเผชิญหน้ากับบุคคลที่เรามีความขัดแย้งโดยตรงต้องใช้ความกล้าหาญอย่างแท้จริ ง
• จริ งๆ แล้วปัญหาคืออะไร คุณสามารถระบุปัญหาโดยไม่โทษบุคคลอื่นหรื อกลุ่มอื่นได้หรื อไม่
“ฉันต้องการ….ฉันต้องการ….ฉันรู ้สึก…” แทนที่จะคิดว่า “เขาทาสิ่งนี้หรื อเขาไม่ได้ทาอย่างนั้น”
ตระหนักถึงความรู ้สึกที่แท้จริ งของคุณและความรู ้สึกของผูอ้ ื่น

2. หาวิธีทที่ ี่จะระบายความรู ้สึกกังวลโดยไม่ทาลายบรรยากาศส่วนรวม ความรู ้สึกของเรามีอิทธิพลอย่างมาก
และจะส่งผลต่อพฤติกรรม รู ้เท่าทันความคิดของตนเอง หลีกเลี่ยงการกระจายปัญหาไปยังผูอ้ ื่น หรื อสร้าง
ความรู ้สึกทีร่ ุ นแรงขึ้น
หากเป็ นไปได้ เราขอแนะนาให้ร่วมมือกับครูของบุตรหลานของท่าน (หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง) เมื่อ
คุณมีขอ้ กังวลเกี่ยวกับบุตรหลาน และสถานการณ์ในห้องเรี ยน ด้วยวิธีน้ ี คุณจะได้ทางานร่วมกับบุคคลากร
ที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
หมายเหตุ: ในสังคมของโรงเรียน ข้อขัดแย้งส่วนมากมักได้รับการแก้ไขในสองขั้นตอนแรก เมื่อมีการร่วม
พูดคุยถึงข้อขัดแย้ง หรื อ ข้อกังวลโดยตรงกับครู หรื อ ผูน้ า เรามักจะพบว่าจะเป็ นเรื่ องของการสื่อสารที่
ผิดพลาด ข้อมูลที่ผิดพลาด ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน หรื อ ความเข้าใจผิดเพียงเท่านั้น ซึ่งหากเป็ นกรณีน้ ี ก็มกั จะ
สามารถแก้ไขได้โดยง่าย
3. หากคุณรู ้สึกว่าจาเป็ นต้องแก้ไขเพิม่ เติม (หลังจากผ่านขั้นตอนนี้แล้ว) คุณสามารถนัดหมายกับครู ใหญ่
ของ Carroll Prep และ เขียนถึงข้อกังวลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หากคุณต้องการเอกสารเกีย่ วกับข้อกังวล
โปรดเขียนจดหมายถึงผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ ารโดยระบุขอ้ กังวลและความต้องการของท่าน รวมถึง
แนวทางการแก้ไขที่ทา่ นต้องการนาเสนอ เราขอแนะนาให้ท่านมีความชัดเจนและรัดกุมมากที่สุด เขียนให้
ชัดเจนและสอดคล้องเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู ้สึกว่าต้องการจากครู หรื อโรงเรี ยนให้ได้มากที่สุด
4. ให้เชื่อใจและคาดหวังว่าครู หรื อผูอ้ านวยการจะรับฟังข้อกังวลของท่าน โรงเรี ยนอาจใช้เวลาในการ
แก้ปัญหา ให้เวลาครู และผูอ้ านวยการวิเคราะห์ สังเกตสถานการณ์โดยตรง รวบรวมข้อมูลต่างๆ โปรดให้
เวลาเราได้ตอบกลับซึ่งอาจใช้เวลาหลายวันหรื อหลายสัปดาห์
5. เชื่อใจว่าครู หรื อผูอ้ านวยการอยู่ฝั่งเดียวกับท่าน และพยายามจะแก้ไขปัญหาให้ท่าน
6. ร่ วมกันตกลงกันในการแก้ปัญหา ซึ่งอาจต้องมีการประนีประนอม โปรดจาไว้ว่าการแก้ปัญหาไม่ได้มีวิธีที่
ตายตัวชัดเจน แต่เป็ นสิ่งที่ท้งั สองฝ่ ายมุ่งมัน่ ที่จะพยายามแก้ไขร่วมกัน

7. ร่ วมกันดาเนินการแก้ไขปัญหา
8. การติดตามผล หลังจากเวลาผ่านไปพอสมควร เช็คให้แน่ใจว่าคุณรู ้สึกดีข้ นึ ในเรื่ องที่ขดั แย้งนั้น ถ้าหาก
ผูป้ กครองพอใจกับผลลัพธ์ โปรดแจ้งให้อีกฝ่ ายทราบและหากผูป้ กครองได้ส่งข้อกังวลเป็ นลายลักษณ์
อักษร กรุ ณาเขียนความพึงพอใจของคุณเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วยเช่นกัน – หากข้อขัดแย้งไม่ได้รับการแก้ไข
ตามความพึงพอใจของท่าน โปรดเริ่ มกระบวนการใหม่อีกครั้ง

การแก้ไขข้ อขัดแย้งแบบครอบครัวต่ อครอบครัว
ทุกสถานการณ์ที่ขดั แย้งหรื อความอึดอัดนั้นไม่เหมือนกัน อาจจาเป็ นต้องแก้ไขด้วยวิธีที่ต่างกัน อย่างไรก็
ตามจากประสบการณ์หลายปี ของเรา เราพบว่าสถานการณ์บางอย่างอาจแก้ไขได้ดีที่สุดด้วยความช่วยเหลือ
จากบุคคลคณะที่ปรึ กษาของโรงเรี ยน หนึ่งในสถานการณ์เหล่านั้นคือเมื่อพ่อแม่/ลูก/ครอบครัวมีขอ้ กังวล
หรื อ ข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับเด็กคนอื่นหรื อครอบครัวอื่น เป็ นสถานการณ์ที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนซึ่งต้องการ
ความเห็นอกเห็นใจและความกล้าหาญอย่างยิ่ง ในกรณีเหล่านี้เรามักจะขอให้ท้งั สองครอบครัว (หรื อหลาย
ครอบครัว) พบกับที่ปรึ กษา และฝ่ ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

มาตรการในเรื่ องค่าประกันความเสียหาย
แคร์โรลล์ เพรพ เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก มีนกั เรี ยนต่อกลุ่มเพียง 12-15 คนเท่านั้น และในปัจจุบนั (2022) เรา
รับนักเรี ยนเพียง 2 กลุ่มต่อระดับชั้น ทาให้นกั เรียนต่อระดับชั้นมีไม่ถึง 25 คนในแต่ละระดับ นักเรียนที่
สมัครเข้าเรี ยนหลังชั้นเรี ยนเต็มแล้วจึงหมดโอกาสในการเข้าเรี ยนในภาคการศึกษานั้นๆ และจะต้องรอ
จนกว่าจะมีทวี่ ่างอีกครั้ง ดังนั้นเมื่อโรงเรี ยนตอบรับนักเรี ยนคนใดเข้าเรียนมาแล้ว ทุกต้นเทอมของแต่ละภาค
เรี ยน โรงเรี ยนจะมีการส่งจดหมายให้ผปู ้ กครองแจ้งยืนยันการเรี ยนต่อภาคเรี ยนถัดไป เนื่องจากโรงเรี ยน
จะต้องมีการเตรี ยมพร้อมล่วงหน้า ทั้งอัตราการจ้างครู , จัดพื้นที่ วางแผนการดาเนินงานให้เหมาะสมกับภาค
เรี ยนถัดไป ทาให้โรงเรี ยนดาเนินไปอย่างเรี ยบร้อย นักเรียนที่มีเหตุจาเป็ นและไม่ประสงค์เรียนต่อ จะต้อง
แจ้งล่วงหน้ าอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้โรงเรี ยนและนักเรี ยนที่รอเข้าเรี ยนมีเวลาในการเตรี ยมตัวและ
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสียโอกาส เงินประกันความเสียหายจึงมีไว้เพื่อรับรองตามสัญญาที่ท้งั สอง
ฝ่ ายตกลงกันว่า ผูป้ กครองจะให้ความร่ วมมือในการชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าปรับ(ถ้ามี) รวมไปถึงความ

เสี ยหายที่เกิดจากการย้ายออกกระทันหัน เมื่อทุกคนปฏิบตั ติ ามสัญญา โรงเรี ยนจึงจะสามารถดาเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

