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โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB) ได้จัด
กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

SISB ได้จัดกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนด้วยโครงการสอนภาษาอังกฤษในความ
ร่วมมือกับวัดพระราม 9 และโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก

กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB) ได้จัดกิจกรรม
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ได้ร่วมมือกับวัดพระราม 9 และโรงเรียนพระราม 9 กาญจนา
ภิเษก จัดโครงการสอนภาษาอังกฤษขึ้นที่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ สาขาประชาอุทิศเมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

นาย วิคเตอร์ เกียม Head of School โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ได้ร่วมลงนามในความร่วมมือใน
โครงการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับพระราชญาณกวี (ปิยโสภณ)วัดพระราม 9 และ นายสายัณห์ พรหม
ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก พร้อมด้วยคณะนักเรียน ผู้ปกครองและครู โรงเรียน
พระราม 9 กาญจนาภิเษกที่เข้าร่วมในพิธี

โครงการสอนภาษาอังกฤษนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนพระราม 9 กาญจนา
ภิเษกชั้นประถม 1-6 เป็นเวลา 18 สัปดาห์ เพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ นอกจากการ
ปรับพื้นฐานการอ่าน การพูด และทักษะความเข้าใจ

การเรียนการสอนได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2016 และจัดให้มีขึ้นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา
08:30-12:00 น. ที่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ สาขาประชาอุทิศ โดยที่ผู้เรียนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
สำหรับการเรียน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนดำเนินการโดยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนอาสา
สมัครของทางโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ เอง

SISB มุ่งมั่นในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชน และกลุ่มผู้เรียนต่างๆ โดยการนำทรัพยากร
และสิ่งอำนวยความสะดวกอันมีประสิทธิภาพที่มีอยู่มาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม นอกจากนี้แล้ว
ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้อาสาสมัคร แบ่งปันความรู้และมีส่วนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมขน ดัง
เช่นพันธกิจของ SISB ที่ว่า “ให้ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถชุมชนการเรียนรู้ที่หลาก
หลาย เพื่อการเป็นพลเมืองโลก”
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