่
คําแนะนํ าเพิมเติ
มการเรียนเสริมออนไลน์ชนอนุ
ั้
บาลปี ที่ 2-3
่ านชนเตรี
้ั
และการเรียนเสริมทีบ้
ยมอนุ บาล และอนุ บาลปี ที่ 1
11 มกราคม 2564
้
1.
เนื่ องจากนักเรียนชันอนุ
บาลปี ที่ 2 และ 3 บางส่วนไม่สามารถเข ้าหอ้ งเรียนไลฟ์ ออนไลน์ได ้ใน
้
วันนี ้ โรงเรียนต ้องขออภ ้ยในความไม่สะดวก และขณะนี โรงเรี
ยนกําลังแก ้ไขปัญหาอยู่ คาดว่าจะเสร็จ
้
่
้
เรียบร ้อยในบ่ายวันนี เมือโปรแกรมใช ้ได ้แล ้ว บ่ายวันนี โรงเรียนจะเปิ ดหอ้ งเรียนให ้นักเรียนได ้ทดลอง
่ นั
่ กเรียนจะเข ้าหอ้ งเรียนได ้ในวันพรุง่ นี ้ โดยอาจารย ์จะส่ง Invitationใหน้ ักเรียนที่
เข ้ามาใช ้ เพือที
่ บั ลิงค ์ Google Meet ถ ้าท่านผูป้ กครองประสงค ์จะทดลองเข ้าหอ้ งเรียนบ่าย
อีเมลของนักเรียน เพือร
้
่ งค ์ TEST MEETING
วันนี กรุณาเปิ ดอีเมลของนักเรียน แล ้วคลิกทีลิ

่ วยให ้ท่านผูป้ กครองเข ้าไปดูคลิปวิดโี อบทเรียนได ้สะดวกขึน้ โรงเรียนจะส่งลิงค ์สําหร ับดู
2.
เพือช่
่ เมลของนักเรียน โดยจะยกเลิกยู ทูป
วิดโี อไปใหท้ า่ นทีอี
่ ้รบั ลิงค ์แล ้ว ขอใหท้ า่ นผูป้ กครองคลิกทีลิ
่ งค ์ จะมีบทเรียนเสริมสําหรบั นักเรียนชันเตรี
้
เมือได
ยม
้
อนุ บาลและอนุ บาลปี ที่ 1 และแบบฝึ กหัดสําหรบั ชันอนุ
บาลปี ที่ 2 และ 3
้
้
การเข ้าหอ้ งเรียนไลฟ์ ของขันอนุ
บาลปี ที่ 2 และ 3 ยังใช ้ขันตอนเดิ
มอยู่

Updated Instructions to Access Kindergarten Online and Home
Learning Videos
(11th January, 2021)
1. We have been made aware that some K2 and K3 students were unable to
join this morning’s live sessions with their BBS email account. We apologise
for any inconvenience caused.
We are in the process of rectifying the problem. Once the problem has
been resolved, we will run a test meeting for each class this afternoon to
ensure that the system runs correctly for tomorrow's classes.
Teachers will send an invitation in the next few hours. If you would like to
join the meeting, please check your child's BBS email for the Google Meet
link, titled ‘TEST MEETING’.
2. To make accessing lessons and instruction videos more convenient for
parents, the videos will now be sent directly to students’ BBS email address,
and will no longer be published to YouTube.
To view lessons (PreK+K1) or worksheet instruction videos (K2+K3), parents
simply need to click the link sent to each student, and the video will show
immediately. See below for an example.
Please note that this only applies to the prerecorded videos. The process
for the real-time live sessions with teachers remains the same.

