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Dear parents & guardians,

Americana Chinese International School’s Board members, staff, and teachers continue to wait
for the Government’s approval for schools to open for in-class learning. The Governor of Chiang
Mai and the Ministry of Public Health met on Monday, August 30, 2021. The result of that
meeting is that schools are to remain closed for an extended 14 days, which will expire
September 14, 2021. Therefore, we are saddened to update you all that we will need to extend
the on-line learning while we wait for the new standards for opening regulations that are being
prepared at this time by the Ministry of Public Health. Once we have the new standards, ACIS
will begin preparing for the re-opening of the school per the Government announcements and
updates.

ACIS, along with other international schools throughout Chiang Mai were hoping to be back on
campus next week, and we are saddened that we are not allowed at this time. We will continue
to await the Government’s directive on what we must do in order to return to in-class learning
and we will notify you of any updates as soon as possible.

We will continue supplying our kindergarten students with weekly Craft Packs, available for
pick-up each Friday. Please do not hesitate to contact us with any questions. Thank you for
entrusting us with your child’s education.

We look forward to welcoming our Phoenix Flames back to class as soon as the Government
allows.

Sincerely,
ACIS Administration Team
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เรียน ทา่นผูป้กครองทุกทา่น

ในขณะน้ีทางสาํนักงานศกึษาธิการจังหวัดเชียงใหมก่าํลังพิจารณา และประเมินความพร้อมในการกลับ
มาเปิดทาํการเรียนการสอนตามปกติ (On site) ของโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ทัง้น้ีเม่ือวันท่ี 30
สงิหาคม 2564 ผูว้า่ราชการจังหวัดเชียงใหมใ่นฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดตอ่จังหวัดเชียงใหมไ่ดร่้วม
ประชุมกับสาํนักงานศกึษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงผลการพิจารณามีมติให้ตอ่อายุการงดใชอ้าคารเรียนเพ่ือ
จัดการเรียนการสอนตามปกติ (On site) ออกไปอีก 14 วัน สาํหรับสถานศกึษาทุกประเภท และจะมีผลถึงวันท่ี
14 กันยายน 2564 ดังนัน้ ทางโรงเรียนจึงขอเรียนแจง้ให้ทา่นทราบวา่ โรงเรียนมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจัดการ
เรียนการสอนผา่นระบบออนไลน์ตอ่ไปในขณะท่ีทางโรงเรียนกาํลังรอทางสาํนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1
เชียงใหม่ และสาํนักงานศกึษาธิการจังหวัดเชียงใหมจั่ดทาํหลักเกณฑ์ และวธีิการประเมินความพร้อมของสถาน
ศกึษา เม่ือทางโรงเรียนไดรั้บหลักเกณฑ์ และวธีิประเมินดังกลา่วเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โรงเรียนจะดาํเนินการจัด
เตรียมความพร้อมในการเปิดทาํการเรียนการสอนตามปกติ (On site) ตามคาํสัง่ของคณะกรรมการโรคติดตอ่
จังหวัดเชียงใหม่

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส และโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ หวังเป็นอยา่งยิง่วา่
จะสามารถกลับมาเปิดทาํการเรียนการสอนตามปกติไดอี้กครัง้ในสัปดาหห์น้า ทางโรงเรียนกาํลังรอคาํสัง่จากคณะ
กรรมการโรคติดตอ่จังหวัดเชียงใหมใ่นเร่ืองการเตรียมความพร้อมสาํหรับการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ
(On site) และโรงเรียนจะแจง้ให้ทา่นผูป้กครองทราบโดยเร็วท่ีสุดเม่ือไดรั้บความเหน็ชอบให้เปิดเรียน

อยา่งไรกต็าม ทางโรงเรียนจะยังคงให้การสนับสนุนนักเรียนในระดับชัน้อนุบาลในการเตรียมชุดอุปกรณ์
งานประดิษฐ์ (Craft Packs) เป็นรายสัปดาห์ ซ่ึงทา่นผูป้กครองของนักเรียนในระดับชัน้อนุบาลสามารถมารับ
อุปกรณ์งานประดิษฐ์ไดใ้นทุกวันศุกร์ หากทา่นมีคาํถามหรือขอ้สงสัยใดๆ ทา่นสามารถติดตอ่สอบถามทาง
โรงเรียนไดต้ลอดเวลา

ทางโรงเรียนหวังเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้นรับนักเรียนทุกคนกลับมาเรียนตามปกติในเร็วๆ น้ี

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ดว้ยความเคารพอยา่งสูง
ฝ่ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส

尊敬的父母及监护人：
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美中国际学校的董事会成员、教职员工和教师都在继续等待政府批准学校开放课堂学习。

清迈省长和公共卫生部于 2021 年 8 月 30 日星期一为此举行了会议。会议的结果是学校将继续
关闭 14 天，截止日期为 2021 年 9 月 14 日。因此，我们很遗憾地向您更新所有信息，我们将需
要继续在线学习，同时等待公共卫生部目前正在制定的开放法规的新标准。 一旦我们知道新的标
准，ACIS 将更新政府的公告及根据其内容为学校的重新开放做准备。

ACIS 以及清迈的其他国际学校都希望下周能回到校园，我们很遗憾此时不被允许。 我们将
继续等待政府关于恢复课堂学习的指示，并会尽快通知您所有更新的内容。

我们将继续为幼儿园学生提供每周工艺包，每周五可领取。 如有任何问题，请随时与我们联
系。 感谢您将孩子的教育托付给我们！

我们期待在政府允许的情况下尽快欢迎我们所有的学生重返课堂！

真挚地，

ACIS 管理团队
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