Americana Chinese International School
227 Moo 2 Chiang Mai - Lampang Superhighway
Tambol Nong-Phueng, Amphur Sarapee
Chiang Mai, Thailand 50140
052-135069; info@acis.ac.th
Monday February 7, 2022
Dear parents and guardians,
We are excited to announce that it is time for our annual school photos, taken by Usmile
photography company! Usmile will be on campus February 28 - March 3 to take individual
photos of our students. Due to COVID-19 regulations we will not do a school-wide photo this
year. Also, in order to continue promoting effective social distancing, we will not do traditional
class photos. This year’s Usmile photos will simply be individual photos of each student.
Usmile’s photo session with your child is free of charge to you. Once they have photos ready for
viewing, you will receive samples and then may decide whether or not to purchase items or
photo packages.
All members of the Usmile team have been vaccinated and required to present negative ATK
tests prior to coming on campus. Furthermore, they will be held to the same standards as the
rest of our campus regarding wearing masks at all times, practicing safe social distancing,
cleaning equipment, and more.
We kindly ask that students wear school polo shirts and school plaid shorts or skirts for
the photo session. Please do not have your student wear his or her PE uniform.
Please observe the schedule at the end of this newsletter for your child’s photo session.
Thank you for your support of our educational program.
Sincerely,
ACIS Administration Team
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วันจันทร์ท ี่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
เรียนผู ้ปกครองทุกท่าน
ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริการน่า ไชนีส ขอเรียนแจ ้งให ้ท่านทราบว่า บริษัท Usmile จะ
เดินทางเข ้ามาทีโ่ รงเรียนเพือ
่ ทำการถ่ายรูปให ้กับนักเรียนใน ว ันจ ันทร์ท ี่ 28 กุมภาพ ันธ์ ถึง ว ัน
ื้ COVID-19 และ
พฤห ัสบดีท ี่ 3 มีนาคม 2565 เพือ
่ เป็ นการปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการป้ องกันโรคติดเชอ
การเว ้นระยะห่างทางสงั คม (social distancing) จะไม่มก
ี ารถ่ายภาพหมูข
่ องนักเรียน คณาจารย์
ั ้ เรียน ซงึ่ ในปี นท
และบุคลากร รวมไปถึงการถ่ายภาพนักเรียน และครูผู ้สอนในแต่ละชน
ี้ างบริษัท
Usmile จะถ่ายภาพให ้กับนักเรียนแต่ละคนเท่านัน
้ และไม่มค
ี า่ ใชจ่้ ายใดๆ สำหรับการถ่ายภาพดัง
ื้ ในขัน
กล่าว ซงึ่ ท่านผู ้ปกครองจะได ้รับตัวอย่างรูปของนักเรียนในภายหลัง และสามารถเลือกซอ
้ ตอน
ต่อไป
ี ป้ องกันโรคติดเชอ
ื้ COVID-19
ทัง้ นีท
้ ม
ี งานของบริษัท Usmile ทุกคนได ้รับการฉีดวัคซน
เป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว และต ้องสง่ ผลตรวจ ATK ทีม
่ ค
ี า่ เป็ นลบก่อนเข ้ามาภายในบริเวณโรงเรียน
ื้
นอกจากนีท
้ างทีมงานจะปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวปฏิบต
ั เิ พือ
่ ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชอ
่
่ น ้ากากอนามัยตลอดเวลา เว ้นระยะห่างทางสงั คม
COVID-19 ของโรงเรียนเชน
การสวมใสห
ิ้ เป็ นต ้น
ทำความสะอาดอุปกรณ์การถ่ายภาพทุกชน
ทางโรงเรียนขอความร่วมมือน ักเรียนทุกคนแต่งกายในชุดเครือ
่ งแบบน ักเรียน โดย
้
ำ
่
ื
่
การใสเสอโปโล กระโปรงหรือกางเกงลายสก๊อต และงดใสชุดพละ ส หร ับการถ่ายภาพ
ผู ้ปกครองสามารถดูตารางการถ่ายภาพของบุตรหลานท่านได ้ในเอกสารทีแ
่ นบมากับ
จดหมายฉบับนี้
โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า
โรงเรียนดูแลบุตรหลานของท่าน

ไชนีส

ขอขอบพระคุณท่านผู ้ปกครองทีไ่ ว ้วางใจให ้ทาง

จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ

ด ้วยความเคารพอย่างสูง
ฝ่ ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส
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敬爱的父母和监护人:
我们很高兴地宣布，由 Usmile 摄影公司所拍摄的年度学校照片到了！ Usmile 将于 2
月 28 日至 3 月 3 日在校园内为我们的学生进行拍照。 由于 COVID-19 规定，我们今年不
会拍摄全校照片。此外，为了继续促进有效的社交距离，我们不会拍摄传统的班级照片。今
年的 Usmile 照片将只是每个学生的个人照片。Usmile 与您孩子的合影是免费的。一旦他
们准备好可供查看的照片，您将收到样品，然后可以决定是否购买物品或照片包。
Usmile 团队的所有成员都已接种疫苗，并要求在进入校园之前出示阴性 ATK 测试。
此外，他们将在任何时候都戴口罩、保持安全的社交距离、清洁设备等方面遵守与我们校园
其他地方相同的标准。
我们恳请学生穿着学校带领的校服和学校格子短裤或裙子拍照。 请不要让您的学生穿他或
她的体育制服。
请注意通讯末尾的时间表，以便为您的孩子拍照。 感谢您对我们教育计划的支持。
真挚地，
ACIS 管理团队
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Usmile Photo Schedule February 28 - March 3

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

08.00 - 08.10

Morning Arrival

08.10 - 08.20

Morning Assembly

Thursday

08.20 - 09.05

09.05 - 09.50

PreK Scott (9:15 - 10:00)

K1 Faber (9:15 - 10:00)

09.50 - 10.05

10.05 - 10.50

K1 McDonald (9:15 - 10:00)

K2 TIllet (9:15 - 10:00)

Morning Break

G1 Howarth

G1 Murillo

K3 Kerr (10:00 - 10:45)

K2 Evans (10:00 - 10:45)

10.50 - 11.35

11.35 - 12.20

Lunch

12.20 - 01.05

01.05 - 01.50

G7 Nanfito

G5 Preller

01.50 - 02.05

02.05 - 02.50

G6 Bates

Afternoon Break

G3 Lane

G2 Cruz

02.50 - 03.35

03.35 - 03.45

Get Ready to Go Home

03.45 - 04.00

Pick - Up

G4 Kollasch

Friday

