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
Dear parents,
Thank you very much for your patience as we confirm student placement in Chinese class.
These assessments match our post-testing from June 2021 quite well and have helped us verify
that all students are in the proper class based on our curriculum five major components:
➢
➢
➢
➢
➢

Speaking (Phonics)
Reading (Vocabulary)
Listening
Writing
Culture and History

At this time, we would like to review the organization and structure of our Chinese Language
Program, for your benefit, including the classes we offer, books we use for each class, our
teaching staff, as well as our assessment structure.

Classes
To review, ACIS offers the following classes for Chinese language:
1. PreK - K1 Chinese (CHN - PK) for young learners with Ms. Topy Meng
2. Chinese language for K2 - K3 (CFL - K), by grade level with Mrs. Dory Zhang
3. Chinese language for K2 - K3 national learners (CHN - K) with Mrs. Hannah Zhang
4. Chinese Language for Beginners (CFL - B) with Ms. Bi Wenqin
5. Chinese Language for Intermediate learners (CFL-I) with Ms. Anne Qu
6. Chinese Language for Advanced learners (CFL-A) with Mr. Peter Summers
7. Chinese Language for Chinese National students, by grade level (CHN) with Ms. Sunny
Jin, and Mrs. Apple Xia

Textbook - Related Resources
The chart below explains the books and materials we use for each class:

Class

Class Code

Resources

PreK - K1 Chinese

CHN-PK

Better Chinese, Kindergarten
Series
Proprietary Readers,
developed by staff based on
Better Chinese
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K2 - K3 Chinese
(non-national)

CFL - K

Better Chinese, Kindergarten
Series
Proprietary Readers,
developed by staff based on
Better Chinese

K2 - K3 Chinese (national
learners)

CHN - K

Proprietary Readers,
developed by staff based on
Better Chinese

Beginner Chinese

CFL - B

Better Chinese, Vol. 1

Intermediate Chinese

CFL - I

Better Chinese, Vol. 2

Advanced Chinese

CFL - A

Better Chinese, Vol. 3 - 4

Chinese language for
Nationals

CHN

YuWen volume series

Assessments (Testing)
ACIS uses a combination of curriculum based, routine testing completed by our trained teaching
staff (from textbook resources) as well as HSK testing to monitor the progress of student
language proficiency and development. The HSK test is a Chinese language proficiency test
and is the standardized test of Standard Chinese language proficiency of China for non-native
speakers such as foreign students and overseas Chinese. ACIS signed an MOU with Chongfah
Xinsheng Wanishbamrun School (Xin Sheng) in 2019 to become an official HSK testing site.
HSK and its pre-testing for young learners, called YCT, are taught within our ACIS Chinese
language classes at the following levels:
➢ Grade 1 –YCT 1

➢ Grade 5 –YCT 4

➢ Grade 2 –YCT 2,HSK 1

➢ Grade 6 –HSK 3

➢ Grade 3 –YCT 3

➢ Grade 7 –9 YCT 4, HSK 3

➢ Grade 4 –HSK 2

➢ Grade 10 – 12 HSK 3, HSK 4

In order to best track development students further receive pre-testing and post-testing at the
beginning and end of each school year in order to best support their language development for
the next school year.
We look forward to another successful year of growth and development for our Phoenix Flames
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students, in Chinese language, English language, and the rest of our academic program. If you
have any questions or concerns, please contact us at info@acis.ac.th.
Sincerely,
ACIS Administration Team
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เรี ยน ทา่ นผูป
้ กครองทุกทา่ น
้ ยนส ำหรั บการเรี ยนการสอนวิชาภาษาจีนของ
ทางโรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส ขอเรี ยนแจง้ ให้ทา่ นทราบวา่ โรงเรี ยนไดจ้ ั ดชั นเรี
้ ยนดั งกลา่ วจะสอดคลอ
นั กเรี ยนทุกคนเป็ นที่เรี ยบร้อยแลว้ การจั ดนั กเรี ยนเขา้ ชั นเรี
งกั
บการสอบวั
ด
ประเมิ
นผลในเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผา่ นมา และ
้
้ ยนที่เหมาะสมตามหลั กสูตรการเรี ยนการสอนวิชาภาษาจีน ซึ่งมี 5 องคป
ชว่ ยให้ทางโรงเรี ยนยืนยั นไดว้ า่ นั กเรี ยนทุกคนอยูใ่ นระดั บชั นเรี
์ ระกอบหลั กดั ง
ตอ่ ไปนี้
➢
➢
➢
➢
➢

การพูด (การออกเสียง)
การอา่ น (ค ำศั พท)์
การฟัง
การเขียน
ประวั ติศาสตร์ และวั ฒนธรรม

้ ยนที่ทาง
ในขณะนี้ ทางโรงเรี ยนก ำลั งตรวจสอบโครงสร้าง และจั ดระเบียบโปรแกรมการเรี ยนการสอนวิชาภาษาจีน ซึ่งรวมไปถึงชั นเรี
โรงเรี ยนจะเปิ ดสอน ต ำราเรี ยน ครู ผูส
้ อน และโครงสร้างการวั ดประเมินผล เพื่อประโยชน์ของนั กเรี ยน และทา่ นผูป
้ กครองทุกทา่ น
ชั ้ นเรี ยนวิชาภาษาจี น
้ ยนวิชาภาษาจีน ดั งนี้
ทางโรงเรี ยนไดแ
้ บง่ ชั นเรี
้
ยมอนุ บาล ถึง อนุ บาล 1 (CHN - PK) จะสอนโดยครู Topy Meng
1. วิชาภาษาจีนส ำหรั บนั กเรี ยนที่ใชภ
้ าษาจีนเป็ นภาษาแมใ่ นระดั บชั นเตรี
้
บาล 2 ถึง อนุ บาล 3 (CFL - K) จะสอนโดยครู Dory Zhang
2. วิชาภาษาจีนส ำหรั บนั กเรี ยนที่ไมใ่ ชภ
้ าษาจีนเป็ นภาษาแมร่ ะดั บชั นอนุ
้
บาล 2 ถึง อนุ บาล 3 (CHN - K) จะสอนโดยครู Hannah Zhang
3. วิชาภาษาจีนส ำหรั บนั กเรี ยนที่ใชภ
้ าษาจีนเป็ นภาษาแมใ่ นระดั บชั นอนุ
้ ้ นฐาน (CFL) จะสอนโดยครู Bi Wenqin
4. วิชาภาษาจีนขั นพื
้
(CFL-I) จะสอนโดยครู Anne Qu
5. วิชาภาษาจีนขั นกลาง
้ ง (CFL-A) จะสอนโดยครู Peter Summers
6. วิชาภาษาจีนขั นสู
้ ยน (CHN) จะสอนโดยครู Sunny Jin และครู Apple Xia
7. วิชาภาษาจีนส ำหรั บนั กเรี ยนที่ใชภ
้ าษาจีนเป็ นภาษาแม่ ตามระดั บชั นเรี
ตำราเรี ยน หรื อทรั พยากรการเรี ยนรู้ ท่ี เกี่ ยวข้อง Textbook
้ ยน
ตารางดา้ นลา่ งนี้ จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกั บหนั งสือ และทรั พยากรเรี ยนรู้ ท่ีจะใชใ้ นแตล่ ะชั นเรี

ชั ้ นเรี ยน

รหั สของชั ้ นเรี ยน

ทรั พยากรการเรี ยนรู้

ระดั บเตรี ยมอนุ บาล ถึง อนุ บาล 1 (PreK K1) ส ำหรั บนั กเรี ยนที่ใชภ
้ าษาจีนเป็ นภาษา
แม่

CHN-PK

ชุดหนั งสือเรี ยน Better Chinese ในระดั บชั น้
อนุ บาล

ระดั บอนุ บาล 2 ถึง อนุ บาล 3 (K2 - K3)
ส ำหรั บนั กเรี ยนที่ไมใ่ ชภ
้ าษาจีนเป็ นภาษาแม่

CFL - K

หนั งสือเรี ยนที่จัดท ำโดยครู ผูส
้ อน
เนื้ อหาสอดคลอ
้ งกั บหนั งสือเรี ยน
Chinese

ซึ่งจะมี
Better

ชุดหนั งสือเรี ยน Better Chinese ในระดั บชั น้
อนุ บาล
หนั งสือเรี ยนที่จัดท ำโดยครู ผูส
้ อน
เนื้ อหาสอดคลอ
้ งกั บหนั งสือเรี ยน
Chinese

ซึ่งจะมี
Better
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ซึ่งจะมี
Better

ระดั บอนุ บาล 2 ถึง อนุ บาล 3 (K2 - K3)
ส ำหรั บนั กเรี ยนที่ใชภ
้ าษาจีนเป็ นภาษาแม่

CHN - K

หนั งสือเรี ยนที่จัดท ำโดยครู ผูส
้ อน
เนื้ อหาสอดคลอ
้ งกั บหนั งสือเรี ยน
Chinese

้ ้ นฐาน
วิชาภาษาจีนขั นพื

CFL - B

หนั งสือเรี ยน Better Chinese ชุดที่ 1

้
วิชาภาษาจีนขั นกลาง

CFL - I

หนั งสือเรี ยนBetter Chinese ชุดที่ 2

้ ง
วิชาภาษาจีนขั นสู

CFL - A

หนั งสือเรี ยน Better Chinese ชุดที่ 3 ถึง 4

วิชาภาษาจีนส ำหรั บนั กเรี ยนที่ใชภ
้ าษาจีนเป็ น
ภาษาแม่

CHN

Yu Wen volume series

การสอบวั ดประเมิ นผล
ทางโรงเรี ยนไดใ้ ชก
การสอบประจ ำภาคที่มีเนื้ อหามาจาก
้ ารสอบวั ดประเมินผลหลากหลายรู ปแบบตามหลั กสูตรการเรี ยนการสอน เชน
่
หนั งสือเรี ยน และออกแบบโดยครู ผูส
้ อน รวมถึงการสอบวั ดระดั บ HSK ที่จะบอกถึงระดั บความสามารถทางภาษาและพั ฒนาการของนั กเรี ยน การสอบ
วั ดระดั บ HSK เป็ นการสอบวั ดระดั บความรู้ ทางภาษาจีน จั ดท ำขึ้นโดย ส ำนั กงานเผยแพร่ภาษาจีนระหวา่ งประเทศ สาธารณรั ฐประชาชนจีน ส ำหรั บผู้
เรี ยนที่ไมใ่ ชภ
้ าษาจีนเป็ นภาษาแมห
้ ั ดท ำบันทึกขอ
่ รื อเป็ นชาวตา่ งชาติ ในปี 2562 ทางโรงเรี ยนไดจ
้ ตกลงความเขา้ ใจ (MOU) กั บ โรงเรี ยนชอ่ งฟ้าซิน
้ ้ โรงเรี ยนไดม
เซิงวาณิ ชบ ำรุ ง ในการเป็ นศูนยส์ อบวั ดระดั บ HSK ทั งนี
้ ีการจั ดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาจีนเพื่อเตรี ยมความพร้อมให้กับนั กเรี ยน
ส ำหรั บการสอบวั ดระดั บ HSK และ YCT ซึ่งเป็ นการสอบวั ดระดั บความรู้ ภาษาจีนส ำหรั บเยาวชน ของนั กเรี ยนตา่ งชาติท่ีไมไ่ ดใ้ ชภ
้ าษาจีนเป็ นภาษาแม่
้ ยนดั งนี้
โดยโรงเรี ยนจะมีการเตรี ยมความพร้อมให้กับนั กเรี ยนตามระดั บชั นเรี
➢

เกรด 1 –YCT 1

➢

เกรด 5 –YCT 4

➢

เกรด 2 –YCT 2,HSK 1

➢

เกรด 6 –HSK 3

➢

เกรด 3 –YCT 3

➢

เกรด 7 ถึง 9 – YCT 4, HSK 3

➢

เกรด 4 –HSK 2

➢

เกรด 10 ถึง 12 – HSK 3, HSK 4

โรงเรี ยนจะมีการทดสอบกอ
ในชว่ งตน
และการทดสอบหลั งเรี ยน
(pre-testing)
้ ปี การศึกษา
่ นเรี ยนหรื อการทดสอบเสมือนจริ ง
(post-testing) ในชว่ งปลายปี การศึกษา เพื่อสง่ เสริ มสนั บสนุ นพั ฒนาการในดา้ นภาษาของนั กเรี ยนให้เป็ นไปอยา่ งมีประสิทธิภาพ
ทางโรงเรี ยนหวั งเป็ นอยา่ งยิง่ วา่ ปี การศึกษานี้ จะเป็ น ปี การศึกษาแหง่ ความส ำเร็จที่นักเรี ยนทุกคนจะมีพัฒนาการในดา้ นวิชาภาษาอั งกฤษ
ภาษาจีน ภาษาไทย และในดา้ นวิชาการอื่นๆ หากทา่ นผูป
้ กครองมีค ำถามหรื อขอ
้ สงสั ยใด ๆ ทา่ นสามารถติดตอ่ โรงเรี ยนไดท
้ ่ี อีเมล info@acis.ac.th.
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ดว้ ยความเคารพอยา่ งสูง
ฝ่ายบริ หารโรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส

尊敬的家长：
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非常感谢您的耐心等待关于我们确认了中文班的学生安排，这些测试评估与我们从 2021 年 6 月的
测试非常吻合，其有效地帮助我们根据我们课程的五个主要组成部分验证所有学生都在合适的班级：

➢
➢
➢
➢
➢

口语（语音）
阅读（词汇）
听力
写作
文化与历史

目前，我们想再次向大家重申一下我们中文课程的组织和结构，为了大家的益处，包括我们提供的
不同班级、我们为每个班级所提供的课本、我们的师资以及我们的评估结构。
班级
再次回顾一下，ACIS 提供以下中文课程：
1. PreK - K1 中文课 (CHN - PK) ： Topy Meng 老师
2. K2 - K3 (CFL - K) 中文课按年级分： Dory Zhang 老师
3. K2 - K3 汉语课 (CHN - K) ：Hannah Zhang老师

4.
5.
6.
7.

初级班（CFL）：Bi Wenqin 老师
中级班（CFL-I）： Anne Qu老师
高级班（CFL-A）：Peter Summers老师
中国学生的汉语课，按年级分（CHN）： Sunny Jin 老师和 Apple Xia 老师

教科书 - 相关资源
下图解释了我们为每个班级使用的书籍和材料：

班级

班级名称

资源

托班 - 幼小班 中文

CHN-PK

Better Chinese, Kindergarten
Series
及由老师根据Better Chinese
制定专有学习资料。

中班 - 大班 中文课（针对中国 CFL - K
籍学生）

Better Chinese, Kindergarten
Series
及由老师根据Better Chinese
制定专有学习资料。
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中班 - 大班 汉语课（针对中国 CHN - K
籍学生）

由老师根据Better Chinese制
定专有学习资料。

初级班

CFL - B

Better Chinese, Vol. 1

中级班

CFL - I

Better Chinese, Vol. 2

高级版

CFL - A

Better Chinese, Vol. 3 - 4

汉语课（针对中国籍学生）

CHN

Yuwen volume series

评估（测试）
ACIS 结合使用由我们训练有素的教学人员完成的基于课程的常规测试（来自教科书资源）以及
HSK 测试来监控学生语言能力和发展的进度。 HSK考试是汉语水平考试，是针对外国留学生、华侨
等非母语者的中国标准汉语水平的标准化考试。 ACIS于2019年与崇华新生签署合约，成为HSK官
方考点。 HSK 及其针对年幼学习者的预测试，称为 YCT，在我们的 ACIS 中文课程中教授以下级
别：

➢ 一年级 — YCT 1

➢ 五年级 — YCT 4

➢ 二年级 — YCT 2,HSK 1

➢ 六年级 — HSK 3

➢

三年级 — YCT

➢ 四年级 — HSK 2

➢ 七到九年级 — YCT 4，HSK 3
➢ 十到十二年级 — HSK 3, HSK 4

为了更好地跟踪发展，所有学生会在每个学年开始和结束时进行学前测试和期末测试，以便最好
地支持他们下一学年的语言发展。
我们期待我校学生在汉语、英语和其它学术课程方面再次取得一个成功成长和发展的一年！ 如果
您有任何问题或疑虑，请通过 info@acis.ac.th 与我们联系。
真诚的，
ACIS 管理团队

