Dear parents and guardians,
At ACIS, we greatly appreciate your patience and support as we continue to provide our
educational program to all our students to the best of our ability. With schools in the
community doing everything we can to remain open and safe for students throughout the
current COVID-19 conditions, our first priority must remain to provide access to our
academic program, our teaching methods and strategies according to our curriculum
standards, vision and mission. Therefore, we have created the following policy to address
students who need to be absent from school due to illness but are still able to learn from
home. Please read through the following information so that you know how to arrange “at
home” learning strategies for your child, if necessary.
1. Introduction of Policy
As the COVID-19 situation continues to develop, so does the responsibility of
educational institutions to all stakeholders. Schools are learning the extent of their
flexibility in supporting students, staff, and families throughout this time, and ACIS is
no exception. The current response to positive cases of COVID-19 involves
determining high-risk and low-risk individuals, and requiring only those individuals at
high-risk to quarantine for varying lengths of time, based on case-by-case details and
local hospital guidance, as well as limiting the use of school closures.
Therefore, ACIS has updated its concepts of online learning, blended learning and
other subsequent policies and procedures. Doing so enables the school to fulfill its
purpose in providing educational instruction, assessments, and general development
to students (according to our vision and mission) as well as support its families who
feel that learning from home is safer for their children.
Can the school simply put cameras in the classrooms at all times for continuous
access to any and all subjects?
It is important to note that teaching methods at international schools are rigorous and
focus on elements of 21st Century Learning, preparing students for successful
careers by developing their skills in leadership, communications, creativity, and more.
Therefore various teaching methods must be utilized to support this goal. These
methods include the following and are not always supported simply by utilizing
cameras in the classroom (described throughout the remainder of this policy as
“live-online” instruction:
●
●
●
●
●
●
●

Project - based learning
Collaboration and teamwork (Kagan method)
Whole Brain
Student-centered
Teacher-facilitation
Hands-on Instruction
Exploratory Learning

These methods require intensive planning and may not be adapted to live-online
lessons that must be organized on short notice. ACIS teachers take great care to
adapt these strategies to the school’s current COVID-19 safety policy.
The following policy details are intended to support the following student conditions:
1. Those who have tested positive for COVID-19 or have been deemed high-risk
and required to remain at home for a specified length of time, longer than 24
hours.
2. Students whose parents feel it unsafe for their children to be learning on
campus due specifically to COVID-19.
3. Those students who have a doctor’s notice stating a specific illness that could
be deemed contagious, but are well enough to participate in general learning.

2. Policy Details & Associated Procedures
Students who meet the criteria listed above are eligible and encouraged to take
advantage of live-online strategies as offered by their teachers. ACIS assumes the
responsibility of notifying parents if their child is deemed high-risk and must remain at
home for a specified length of time. Regarding other conditions as listed above,
parents must give the school 24 hours notice if they intend to have their child learn
from home for more than 1 school day, and must provide the school up to 48 hours to
prepare appropriate live-online learning for the child. Parents are expected to contact
their child’s homeroom TA. The TA will then inform administration and approval will
be given by the school principal or school director.
Once approval is granted, and depending on current circumstances in each
classroom, the teacher will provide one of the following, as he or she is able:
1. Live instruction through Google Meets, with scheduled individual meeting
links (applicable for G3 & up). For the safety of other students in the
classroom, cameras will only be angled towards the front whiteboard, whether
the teacher remains in view or needs to support students in the classroom.
2. Recorded video instruction / assignment per lesson taught according to
on-campus schedules (applicable K3 & up). Lesson content and assignment
instructions will be posted to Google Classroom, within 24 hours of the time it
was assigned to on-campus students in the classroom.
3. 15 - minute make-up lessons to ensure that students remain caught up
(applicable to PreK - K3)
Further support methods that teachers will utilize for participating students learning at
home include:
1. Individual or small group calls throughout the week to provide students with
additional opportunities to review and ask questions

2. Daily responses to questions asked through Google Chat and Google
Classroom from students.
Specials teachers will either excuse the assignment for the week, provide alternative
assignments, and/or recorded instruction as their lessons allow. Most of the specials
classes at ACIS required specified materials found within the classroom in order to
teach and assess specific skills according to the class’ curriculum.
3. Expected Benefit to the ACIS Community
As the community at large continues to adapt to the ongoing changes associated
with COVID-19, ACIS will continue to support its students' needs to the best of its
ability. This school’s primary focus must remain on supporting the students in the
classroom. However, in recognition of current circumstances in the community due to
COVID-19, every reasonable effort will be made to support students who need to
work from home. This policy will benefit those students who cannot be on campus,
while protecting the learning that must continue for students in the classroom.

If you have any questions or concerns regarding this policy for supporting students learning
at home, please contact our Administration Office at 052-135069, or email us at
info@acis.ac.th.
Thank you again for your continued support of our educational program.
Sincerely,
ACIS Administration Team

เรี ยน ผูป
้ กครองทุกทา่ น
ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า
ไชนีส
ขอขอบพระคุณท่านผู ้ปกครองสำหรับการ
ิ ธิภาพ
ในชว่ งสถานการณ์การ
ชว่ ยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนทีม
่ ป
ี ระสท
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งโรงเรี ยนมีการปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน เพื่อให้สามารถทุก
้ ั งสามารถจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบปกติ (onsite) ทังนี
้ ้
คนในโรงเรี ยนมีความปลอดภัย อีกทังย
ึ ษา รู ปแบบ และกลยุทธก
โรงเรี ยนให้ความส ำคัญในเรื่ องโปรแกรมการศก
์ ารจัดเรี ยนการสอนตามมาตรฐาน
้ โรงเรี ยนไดจ้ ั ดท ำนโยบายส ำหรับนักเรี ยน
ของหลักสูตร และการด ำเนิ นงานตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนัน
ที่ไมส
่ ามารถมาเรี ยนตามปกติในห้องเรี ยนเนื่ องจากมีอาการป่วย อยา่ งไรก็ตามนักเรี ยนสามารถเขา้ เรี ยนผา่ น
ระบบออนไลน์ไดจ้ ากที่บา้ น
ึ ษาขอ
โรงเรี ยนขอความกรุ ณาผูป
้ มูลดา้ นลา่ งนี้ เพื่อที่ทา่ นสามารถชว่ ยเหลือหรื อให้ค ำ
้ กครองโปรดศก
แนะนำแกบ
้ งท ำการเรี ยนการสอนผา่ นระบบออนไลน์จากที่บา้ น
่ ุตรหลานได้ เมื่อมีความจ ำเป็ นตอ
1. ข้อมู ลเบื้ องต้นของนโยบาย
เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เป็ นหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของโรงเรี ยนให้การชว่ ยเหลือสนับสนุ นนักเรี ยน บุคลากร ผูป
้ กครองและครอบครัวทุกคน เมื่อมีการตรวจพบ
ผูต
้ ำเนิ นการระบุผูส
้ ิดเชื้อยืนยันของ COVID-19 โรงเรี ยนไดด
้ ั มผัสเสี่ยงสูง และเสี่ยงต ่ำเป็ นรายบุคคล และ
้ ท ำการกักตัว (quarantine) ตามระยะเวลาที่เหมาะสมแลว้ แตก
ให้ผูส
้ ั มผัสเสี่ยงสูงเทา่ นัน
่ รณี และค ำแนะนำ
ของโรงพยาบาล
้ ทางโรงเรี ยนไดพ
ดังนัน
้ ั ฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบออนไลน์ (online) และ
่เกี่ยวขอ
้
แบบผสมผสาน (blended) รวมถึงนโยบาย และขันตอนที
้ ง เพื่อให้โรงเรี ยนสามารถจัดการเรี ยนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ มีการวัดประเมินผลที่มีมาตรฐาน และสง่ เสริ มพัฒนาการของนักเรี ยนทุกคนตามวิสัย
ทัศน์ และพันธกิจของโรงเรี ยน นอกจากนี้ โรงเรี ยนยังให้การสนับสนุ นผูป
้ กครอง และครอบครัวที่มีความ
ประสงคใ์ ห้บุตรหลานท ำการเรี ยนการสอนผา่ นระบออนไลน์จากที่บา้ น
โรงเรียนสามารถตดิ ตั้งกล้องเพ่อื บันทึกภาพหรือวีดีทัศน์ในห้องเรียนตลอดเวลาเพ่อื การเข้าร่วมในชั้น
เรียนของแต่ละวิชาผ่านระบบออนไลน์ได้หรือไม่
้ มุง่ เน้นที่การ
โรงเรี ยนขอเรี ยนแจง้ ให้ทราบวา่ กระบวนการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนนานาชาตินัน
พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ดว้ ยเนื้ อหาสาระทางดา้ นวิชาการที่เขม
้ ขน
้ การเตรี ยมความพร้อมให้
นักเรี ยนประสบความส ำเร็จในวิชาชีพโดยการพัฒนาทักษะการเป็ นผูน
้ ำ การติดตอ่ สื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์
้ โรงเรี ยนมีการนำกลยุทธก
เป็ นตน
้ ดังนัน
์ ารจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลายมาประยุกตใ์ ชเ้ พื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย และเป็ นกลยุทธท
้ ลอ
้ งบันทึกกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในห้องเรี ยนแตเ่ พียงอยา่ งเดียว
์ ่ีไมไ่ ดเ้ น้นการใชก
้
เทา่ นัน ส ำหรับกลยุทธใ์ นการจัดการเรี ยนการสอนที่โรงเรี ยนนำมาใชม
้ ีดังนี้ :

●
●
●
●
●
●
●

การเรี ยนรู้ โดยใชโ้ ครงงานเป็ นฐาน
การท ำงานร่วมมือกันเป็ นทีม
้ ่ดา้ น (Whole Brain)
การเรี ยนรู้ ท่ีสนับสนุ นการท ำงานของสมองทังสี
การเรี ยนรู้ ท่ีเน้นนักเรี ยนเป็ นศุนยก์ ลาง (Student-centered)
การเรี ยนที่ครู ผูส
้ อนเน้นให้ผูเ้ รี ยนมีวธิ ีคน
้ ควา้ หาความรู้ (Teacher-facilitation)
การเรี ยนรู้ โดยการลงมือปฏิบัติจริ ง (Hands-on Instruction)
การเรี ยนรู้ โดยการส ำรวจ เสาะหา และคน
้ ควา้ (Exploratory Learning)

ี วามจำเป็นต้องมก
ี ระบวนการวางแผนอย่างเป็นชั้นเป็นตอน
กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าว
มค
และไม่
สามารถประยุกตใ์ ช้ในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ได้ทุก กลยทธเ์ น่ื องจากต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ
ั เปล่ียนกลยุทธท่ีกล่าวมาในข้างต้นให้สอดคล้องกับนโยบายการป้องกัน
ี ารปรบ
ู
ก
อย่างไรก็ตามทางครู ผ้ สอนม
COVID-19 ของโรงเรียน
นโยบายดังกลา่ วนำมาใชเ้ พื่อสนับสนุ นการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนที่มีเงื่อนไขดังตอ่ ไปนี้ :
1. นักเรี ยนตรวจพบเป็ นผูป
้ ่ วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 หรื อเป็ นผูส
้ ั มผัสเสี่ยงสูง และมีค
วามจ ำเป็ นตอ
้ งกักตัวอยูบ
่ า้ นเกินกวา่ ระยะเวลา 24 ชั ่วโมง
2. ผูป
้ กครองมีความประสงคใ์ ห้นักเรี ยนท ำการเรี ยนการสอนผา่ นระบบออนไลน์จากที่บา้ น
เนื่ องจากมีความกังวลในเรื่ องความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
COVID-19
้ สามารถ
3. นักเรี ยนที่มีผลการตรวจวินิจฉัยหรื อใบรับรองของแพทยท
์ ่ีระบุไวว้ า่ อาการป่วยนัน
แพร่ระบาดไปยังผูอ
้ รื อเป็ นโรคติดตอ่ อยา่ งไรก็ตามนักเรี ยนคนดังกลา่ วสามารถเขา้
้ ่ืนไดห
ร่วมในการเรี ยนการสอนตามปกติได้

2. รายละเอี ยด และขั ้ นตอนการดำเนิ นการของนโยบาย
นักเรี ยนที่มีเงื่อนไขตรงตามที่ระบุไวใ้ นขา้ งตน
้ สามารถเขา้ ร่วมการเรี ยนการสอนผา่ นระบบออนไลน์
่
(live-online) โดยทีครู ผูส
้ ลยุทธก
้ อนมีการใชก
์ ารสอนตา่ งๆ ที่เหมาะสม นอกจากนี้ โรงเรี ยนยังสนับสนุ นให้
นักเรี ยนเขา้ ร่วมการเรี ยนการสอนในรู ปแบบดังกลา่ ว
และโรงเรี ยนมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจง้ ให้ผู้
ปกครองรับทราบ หากนักเรี ยนเป็ นผูส
้ งกักตัวที่บา้ นตามระยะเวลาที่ก ำหนด ส ำหรับ
้ ั มผัสเสี่ยงสูง และตอ
เงื่อนไขอื่นๆ ที่ไมไ่ ดร้ ะบุไว้ ผูป
้ งแจง้ ให้ทางโรงเรี ยนรับทราบภายใน 24 ชั ่วโมง ใน
้ กครองมีความจ ำเป็ นตอ
กรณี ท่ีมีความประสงคใ์ ห้นักเรี ยนท ำการเรี ยนการสอนผา่ นระบบออนไลน์จากที่บา้ นเป็ นระยะเวลาเกินกวา่ 1
วัน ผูป
้ งแจง้ ให้ทางโรงเรี ยนรับทราบภายใน 48 ชั ่วโมง เพื่อให้โรงเรี ยนมีเวลาในการเตรี ยมความ
้ กครองตอ
พร้อมส ำหรับการจัดการเรี ยนการสอนผา่ นระบบออนไลน์ (live-online) ซึ่งผูป
้ กครองสามารถแจง้ ความ
้ ครู ผูช้ ว่ ยจะแจง้ ให้ทางฝ่ายบริ หารของโรงเรี ยนรับทราบตอ่ ไป โดยที่
ประสงคผ
์ า่ นทางครู ผูช้ ว่ ย (TA) จากนัน
ครู ใหญฝ
่ ่ ายตา่ งประเทศหรื อผูอ
้ ำนวนการโรงเรี ยนจะเป็ นผูอ
้ นุ ญาต

เมื่อไดร้ ั บอนุ ญาตเป็ นที่เรี ยบร้อยแลว้ และเพื่อให้เป็ นไปตามสถานการณ์ของแตล่ ะห้องเรี ยน ทางครู
ผูส
้ นึ่ งในรู ปแบบการสอนดังตอ่ ไปนี้ :
้ อนจะด ำเนิ นการจัดการเรี ยนรู้ โดยใชห
้
1. การเรี ยนการสอนผา่ นระบบออนไลน์โดยถา่ ยทอดสดผา่ นโปรแกรม Google Meets พร้อมทังจะมี
้ ยนเกรด 3 ขึ้นไป) เพื่อ
การสง่ ลิงคส์ ำหรับการเขา้ เรี ยนเป็ นรายบุคคลตามตาราง (ส ำหรับระดับชั นเรี
้ ยน กลอ
้ โ้ ดยที่หันตัวกลอ
ความปลอดภัยของเพื่อนร่วมชั นเรี
้ งที่ท ำการบันทึกการสอนจะถูกติดตังไว
้ ง
้
้ ทังในระหว
า่ งที่ครู ท ำการสอนหน้ากระดานไวทบ
ไปยังกระดานไวทบ
์ อร์ดหรื อให้ความ
์ อร์ดเทา่ นัน
ชว่ ยเหลืยนักเรี ยนคนอื่น ๆ ในห้องเรี ยน
และมอบหมายงานของแตล่ ะ
2. การเรี ยนการสอนที่ท ำการบันทึกไวล้ ว่ งหน้าในรู ปแบบออนไลน์
้ ยนอนุ บาล 3 ขึ้นไป) ส ำหรับเนื้ อหาของการเรี ยนรู้
บทเรี ยนตามตารางเรี ยนปกติ (ส ำหรับระดับชั นเรี
้
่
และค ำชีแจงเกี่ยวกับงานทีมอบหมายให้กับนักเรี ยน
ทางครู ผูส
้ อนจะสง่ ให้กับนักเรี ยนผา่ นทาง
่
่
โปรแกรม Google Classroom ภายใน 24 ชั วโมงหลังจากทีมอบหมายงานให้กับเพื่อนร่วมชั น้
เรี ยนที่มาเรี ยนตามปกติในห้องเรี ยน
3. การเรี ยนสอนเสริ มเป็ นระยะเวลา 15 นาที เพื่อให้แน่ใจวา่ นักเรี ยนสามารถเรี ยนตามเพื่อนร่วมชั น้
้ ยนเตรี ยมอนุ บาล ถึง อนุ บาล 3)
เรี ยนไดท
้ ั น และเรี ยนรู้ ไดอ
้ ยา่ งตอ่ เนื่ อง (ส ำหรับระดับชั นเรี
่ เติม ทางครู ผูส
ส ำหรับการชว่ ยเหลือสนับสนุ นเพิม
้ ารมีสว่ นร่วมของนักเรี ยนผา่ นการเรี ยนรู้
้ อนจะประยุกตใ์ ชก
่
้
จากทีบา้ นดังตอ่ ไปนี :
้ ปดาหท
1. การติดตอ่ สื่อสารรายบุคคลหรื อกลุม
่ ขนาดเล็กตลอดทังสั
์ ่ีมีการเรี ยนการสอน เพื่อให้นักเรี ยน
่ เติมได้
มีโอกาสในการทบทวนและถามค ำถามเพิม
2. การตอบค ำถามของนักเรี ยนเป็ นรายวันผา่ นทางโปรแกรม Google Chat และ Google
Classroom
ั นักเรียน
ิชาบังคับเลือกสามารถมอบหมายงานพเิ ศษ และ/หรือบันทึกการเรียนการสอนสำหรบ
ู
ครู ผ้ สอนว
ั ยากรการเรียนรู้ ท่ีอยู่
ี วามจำเป็นต้องใช้ทรพ
ซ่งึ ชั้นเรียนวิชาบังคับเลือกสว่ นใหญ่ของทางโรงเรียนนั้น นักเรียนมค
ิ ผลทักษะเฉพาะด้านตามหลักสูตรของชั้นเรียน
ในห้องเรียนเพ่อื การสอน และวัดประเมน

3. ประโยชน์ของดำเนิ นการตามนโยบาย
ทางโรงเรี ยนไดใ้ ห้การสนับสนุ น
และตอบสนองความตอ
้ งการของนักเรี ยนอยา่ งตอ่ เนื่ องในชว่ ง
้ ้ เป้าหมายหลักของโรงเรี ยนคือการมุง่ เน้นการ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทังนี
จัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบปกติในห้องเรี ยน อยา่ งไรก็ตามจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ COVID-19
ใปัจจุบัน โรงเรี ยนมีความจ ำเป็ นตอ
้ งด ำเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนหลากหลายรู ปแบบเพื่อชว่ ยเหลือ และ
สนับสนุ นนักเรี ยนที่ตอ
้ งท ำการเรี ยนการสอนในรู ปแบบ ออนไลน์จากที่บา้ น นโยบายที่ไดก
้ ลา่ วมาในขา้ งตน
้
จะมีประโยชน์อยา่ งยิง่ ส ำหรับนักเรี ยนที่ไมส
่ ามารถมาเรี ยนตามปกติ (onsite) ได้ และรับประกันความ
ปลอดภัยของทุกคนในโรงเรี ยน

หากผูป
้ กครองมีค ำถามหรื อขอ
้ สงสั ยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายสนับสนุ นการเรี ยนการสอนผา่ นระบบออ
นไลน์ของนักเรี ยน ทา่ นสามารถติดตอ่ ฝ่ายบริ หารของโรงเรี ยนไดท
้ ่ีเบอร์โทรศั พท์ 052-135069 หรื อทาง
อีเมลไดท
้ ่ี info@acis.ac.th

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอขอบพระคุณท่านผู ้ปกครองทีไ่ ว ้วางใจให ้ทาง
โรงเรียนดูแลบุตรหลานของท่าน

จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ

ด ้วยความเคารพอย่างสูง

ฝ่ ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส

尊敬的家长及监护人：
在美中国际学校,我们非常感激你们的耐心及支持，我们继续尽我们所能为学生们提供教育。
在目前整个的新冠疫情状况下，我们会采取一切措施来保持学校的开放以及学生们的安全。
我们的首要任务依然是根据我们的学术标准，愿景及使命来提供学术课程，教学方法及策略。
因此，创建了以下政策，以用来解决那些需要因病缺席，但仍然可以在家学习的问题。请阅读
以下内容，以便您了解如何在必要时安排”在家“学习的策略。
1. 介绍此政策
由于目前新冠疫情依然严峻，教育机构及相关方的责任同样会增大。为了较好的度过
这段特殊时期，很多学校均在了解防疫弹性的程度，以便更好的来支持学生们，教职工
以及各个家庭，ACIS也不例外。目前的新冠阳性的应对措施是区分高风险者及低风险
者，根据不同感染个例的情况以及医院的指导，要求高风险者来进行不同时间的隔离
以及限制学校停课的使用。
因此，ACIS已经更新了线上课程，混合课程以及其他后续政策及程序。更新的目的是
为了更好的给学生们提供教育结构，教学评估以及发展（根据我们的愿景及使命），同
时也可以支持那些认为在家里学习更加安全的家庭。
学校可否在教室安装摄像头以便学生们可以随时参与每个课程？
很重要的一点是，国际学校的教学是严谨的，其是专注于21世纪的学习元素。通过培
养学生们在领导力，沟通，创造力以及其他更多方面的技能，为孩子们未来的成功职业
生涯做好准备。因此，充分优化多元化的教学方式会有助于此目标的实现。 这些方法
包括以下的方式，并不简单于在教室里装摄像头（后面部分被称为“live-online”）：
●
●
●
●
●
●
●

基于项目的学习
协作及团队工作(Kagan method)
全脑
学生为中心
老师协助
手动指导
探索式学习

这些方法要求紧密的计划，live-online课程必须是短时间安排组织，所以并不适用于
live-online。ACIS的老师们用心的将这些策略适用于我们现在的新冠肺炎安全政策中。
下面的政策细则适用于以下情况的学生：
1 新冠检测阳性，或者被定为高风险者并且需要超过24小时以上在家里学习的学生。
2 由于新冠疫情，家长认为在学校学习不安全的家庭。
3 经医生告知，得了某种疾病，有传染的风险，但是还可以继续学习的学生。

2 政策细则&相关程序
满足以上条款列出的学生，适用于并且鼓励其充分利用老师提供的live-online教学策
略。 如果孩子被定为高风险者并且需要在指定的时间呆在家里，ACIS有责任通知家
长。关于以上列出的情况，如果家长有意让孩子在家里学习超过1天正常上学时间，则
需提前24小时通知学校。学校需要48小时的时间来准备live-online课程给孩子。 家长
可联系助教，助教则会通知学校行政，学校校长或者总监来批准。
一旦取得批准，鉴于目前每个教室的新冠情况，老师可根据情况来提供以下之一：
1 通过google会议现场直播课程，单个计划的会议（适用于三年级及以上）。为 了教室
其他同学的安全，无论老师是否在摄像头范围内或者老师在帮助别的同学，摄像头将
仅会投向白板。
2 录好的视频指导/根据课堂进度安排的作业（适用于k3及以上）。课程内容以及作业内
容将会在校园内课堂布置作业后的24小时内发布在google课堂。
3 为了确保跟上课堂进度，15分钟的补课（适用于PreK-K3)。
对于在家学习的学生，老师们可采用的的进一步的支持包含：
1 学习周内，安排个人或者小组电话会议，以提供更多的学习及问问题机会。
2 每日通过google聊天功能以及google课堂反馈问题。
特殊课堂老师将会免除作业，课堂允许的情况下，提供替代作业或者录制课程。哥怒课
程体系，ACIS大多数的特殊课堂需要教室内特定的材料来教学和评估特定技能。
3 对ACIS社区带来的益处
随着整个社区持续适应新冠的变化， ACIS将会尽最大努力来满足学生们的需求。 学
校首要的重心依然是学生们可以在课堂里学习。然而，意识到当前新冠的环境，学校
将尽一切努力来支持那些在家里学习的学生。此政策将会有益于那些没法来学校的学
生同时可以保护在教室里上课的学生继续学习。

关于这项帮助学生在家学习的政策，如果您有任何疑问或者顾虑，请联系学校行政办公室，电
话：052-135069, 您也可以写邮件到info@acis.ac.th 。
再次感谢您对我们教育的支持！
真挚地
ACIS 行政团队

