แนวทางแนะนาสาหรับภาค
ในสถานการณ์ COVID-19
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้ ภาคของท่านของคุณอาจจะพิจารณาทางเลือกอื่นแทนการประชุม
แบบพบปะกัน สาหรับการอบรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น การสัมมนาอบรมนายกรับเลือก (PETS) และ การประชุมอบรม
คณะกรรมการสโมสร (DTA) รวมถึงการประชุมใหญ่ภาค (DC)
นี่คือคาแนะนา แนวทางแนะนา และทรัพยากร สาหรับผูว้ า่ การภาค ผูว้ า่ การภาครับเลือก ผูฝ้ ึ กอบรมภาค และ ผูน้ าภาคท่านอื่นๆ:
การประชุมอบรม
ประชุ มออนไลน์
หากคุณตัดสิ นใจที่จะจัดการประชุมออนไลน์ ให้พิจารณาคาแนะนาเหล่านี้:
• สนับสนุนให้ผเู ้ ข้าร่ วมจัดทาแผนการเรี ยนรู ้สาหรับบทบาทของพวกเขาใน Rotary Learning Center (ดู catalog
สาหรับลิ้งค์ไปยังแผนการเรี ยนรู ้)
• จัดการประชุมออนไลน์อย่างน้อย 3 ครั้งๆละ 1 ชัว่ โมง เพื่อครอบคลุมเรื่ องต่อไปนี้ – แผนกลยุทธของโรตารี
(Rotary’s strategic plan), บทบาทและหน้าที่ของผูเ้ ข้าร่ วม และ เป้ าหมายสาหรับปี โรตารี
• โรตารี สากลได้จดั เตรี ยมเนื้อหาแนะนา สาหรับการสัมมนาอบรมนายกรับเลือก และ การประชุมอบรมคณะกรรมการ
สโมสรแบบออนไลน์ (suggested content for online PETS and DTA) เพื่อช่วยท่านในการเตรี ยมการอบรม
• ปฏิบตั ิตามแนวทางอื่นๆ สาหรับการประชุมอบรมระดับภาค โดยที่ผวู ้ า่ การภาครับเลือกสามารถพิจารณาได้วา่ การ
ฝึ กอบรมนั้น เพียงพอสาหรับที่นายกสโมสรจะเข้ารับตาแหน่งหรื อไม่ (ธรรมนูญของสโมสรโรตารี มาตรา 11 หมวด
5 (ค) - Standard Rotary Club Constitution Article 11, Section 5 c)
• ลองใช้ Zoom Video สาหรับการจัดประชุมออนไลน์ ใช้ฟรี ได้ 45 นาที โรแทเรี ยนและโรทาแรคท์จะได้รับส่ วนลด
พิเศษผ่าน Rotary Global Rewards on.rotary.org/zoom.
เปลีย่ นวันประชุ ม
หากคุณตัดสิ นใจที่จะเลื่อนการประชุมออกไปก่อนสิ้ นเดือนมิถุนายน ให้พิจารณาคาแนะนาเหล่านี้:
• สนับสนุนให้ผเู ้ ข้าร่ วมจัดทาแผนการเรี ยนรู ้สาหรับบทบาทของพวกเขาใน Rotary Learning Center (ดู catalog
สาหรับลิ้งค์ไปยังแผนการเรี ยนรู ้)
• การประชุมควรครอบคลุมเรื่ องต่อไปนี้ – แผนกลยุทธของโรตารี (Rotary’s strategic plan), บทบาทและหน้าที่
ของผูเ้ ข้าร่ วม และ เป้าหมายสาหรับปี โรตารี
• ปฏิบตั ิตามแนวทางอื่นๆ สาหรับการประชุมอบรมระดับภาค โดยที่ผวู ้ า่ การภาครับเลือกสามารถพิจารณาได้วา่ การ
ฝึ กอบรมนั้น เพียงพอสาหรับที่นายกสโมสรจะเข้ารับตาแหน่งหรื อไม่ (ธรรมนูญของสโมสรโรตารี มาตรา 11 หมวด
5 (ค) – Standard Rotary Club Constitution Article 11, Section 5 c)
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ศูนย์ การเรียนรู้ (Learning Center)
ผูว้ า่ การภาครับเลือกและผูฝ้ ึ กอบรมภาคสามารถเข้าถึงรายงานในศูนย์การเรี ยนรู ้ เพื่อช่วยให้ภาคของคุณบรรลุเป้าหมาย
การเรี ยนรู ้ รายงานเหล่านี้จะบอกคุณว่าใครได้ลงทะเบียนเรี ยนในหลักสู ตร ได้เริ่ มเรี ยน และจบหลักสู ตรในศูนย์การ
เรี ยนรู ้ หากต้องการใช้รายงานเหล่านี้ ต้องจบหลักสู ตร “การเข้าถึงรายงานศูนย์การเรี ยนรู ้” ก่อน (Access to Learning
Center Reports course) รายงานแรกจะถูกส่ งถึงคุณทางอีเมลภายในสองสัปดาห์หลังจากจบหลักสู ตร
การประชุมใหญ่ ภาค
หากรัฐบาลท้องถิ่นของคุณห้ามการชุมนุมเนื่องจาก COVID-19 หรื อคุณและผูน้ าภาคของคุณเห็นสมควร โปรด
พิจารณาตัวเลือกต่อไปนี้สาหรับการประชุมใหญ่ภาค:
•
•
•

เลื่อนการประชุมออกไปก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน, ยกเลิกและจัดการประชุมออนไลน์ หรื อจัดการประชุมใหญ่
ร่ วมปี 2562 – 63 / 2563 – 64 ในอนาคต
การเลือกตั้งต่างๆ หรื อธุระต่างๆของภาค ที่จะต้องดาเนินการในการประชุมใหญ่ภาค สามารถทาได้โดยการ
ลงคะแนนเสี ยงของสโมสร (ข้อบังคับโรตารี สากล มาตรา 15.050.4 – RI Bylaws Article 15.050.4)
งบเดินทางที่สนับสนุนโดยโรตารี สากล ถูกระงับไว้จนถึงสิ้นเดือนเมษายน หากโรตารี สากลได้แต่งตั้งผูแ้ ทน
ประธานโรตารี สากลไปเข้าร่ วมการประชุมใหญ่ภาคของท่าน โปรดติดต่อ
Presidential.Services@rotary.org เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิก

การเลือกตั้งของภาค
หากท่านยังไม่ได้เลือกผูว้ า่ การภาคนอมินี หรื อผูแ้ ทนในการประชุมสภานิติบญั ญัติ โปรดพิจารณาตัวเลือกต่อไปนี้:
•
•

ถ้าภาคของท่านใช้วิธีการเลือกโดยมีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาสามารถจัดการประชุม
ออนไลน์
ถ้าภาคของท่านใช้วิธีการเลือกโดยการออกเสี ยงในการประชุมใหญ่ภาค และการประชุมใหญ่ภาคได้มีการเลื่อน
หรื อยกเลิก ท่านสามารถทาได้โดยการลงคะแนนเสี ยงของสโมสร (ข้อบังคับโรตารี สากล มาตรา 15.050.5 – RI
Bylaws Article 15.050.5)

ทรัพยากรอื่น ๆ
นี่คือทรัพยากรเพิ่มเติมสาหรับท่านและสโมสร:
• คลิก ที่นี่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลผลกระทบจาก Corona virus
•
•
•

ภาค 6690 ได้ทาการสร้าง helpful page ที่มีประโยชน์อย่างมากที่รวมลิงค์และข้อมูลต่างๆ
โรแทเรี ยนได้ทาการแชร์ขอ้ มูลและเทคนิคต่างๆ เอาไว้ที่ Rotary Voices blog.
หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่องานสนับสนุนสโมสรและภาค (Club and District Support team)

อน.ภาณุ ยศเมธา / สโมสรโรตารี กรุ งเทพไซเบอร์ ภาค 3350
ผูแ้ ปล
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