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 November 8, 2021
Dear parents and guardians,
We are excited about our upcoming rounds of HSK & YCT testing. Students who are
participating in testing should arrive for their respected test at 8:30 AM on the following
dates:
YCT Sunday November 14, 2021 (arrive at 8:30AM)
HSK Saturday November 20, 2021 (arrive at 8:30AM)
Items to Bring
For testing, please be sure your student has the following items with him or her:
1. 2B pencils
2. Erasers
3. Pencil Sharpener
4. ACIS Student ID card
5. ID card / Passport
School Uniforms
On the day of testing, students must wear their school uniform or they will not be admitted into
the testing center.
ATK Testing Requirement
All students must submit a negative ATK test result to his or her homeroom TA by 6:00 PM of
Saturday 13 November for YCT test and by 6:00 PM of Friday19 November for HSK test or else
he or she will not be permitted into the testing center.

Thank you so much for your cooperation and continued support for our educational program.
Sincerely,
ACIS Administration Team
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วันจันทร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2564

เรี ยน ผูป
้ กครองทุกทา่ น

ทางโรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส มีความยินดีท่ีจะแจง้ ให้ทา่ นทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของการ
สอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK และ YCT testing โดยนักเรี ยนที่ สมั ครเข้าสอบจะต้องมาถึ ง
โรงเรี ยนภายในเวลา 8:30 น. ในวั น และเวลา ดั งต่อไปนี้ :

YCT
HSK

วันอาทิตยท
์ ่ี 14 พฤศจิกายน 2564 ให้มาถึงโรงเรี ยนภายในเวลา 8:30 น. ส ำหรับการสอบวัดระดับ
วันเสาร์ท่ี 20 พฤศจิกายน 2564 ให้มาถึงโรงเรี ยนภายในเวลา 8:30 น. ส ำหรับการสอบวัดระดับ

สำหรั บสิ่งที่ นักเรี ยนต้องพกติดตั วมาในวั นสอบมี ดังนี้ :
1. ดินสอ 2B
2. ยางลบ
3. กบเหลาดินสอ
4. บัตรประจ ำตัวนักเรี ยน
5. บัตรประชาชนหรื อหนังสือเดินทางของนักเรี ยน
การแต่งกาย
ทางโรงเรี ยนขอความร่วมมือนักเรี ยนทุกคนที่เขา้ ร่วมการสอบวัดระดับให้ แต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มของโรงเรียน
ข้อบั งคั บที่ เกี่ ยวข้องกั บการตรวจ ATK Testing
นักเรี ยนทุกคนที่เขา้ ร่วมการสอบวัดระดับจะตอ
้ งสง่ ผลตรวจ ATK testing ที่มีคา่ ผลตรวจเป็ นลบให้กับครู ผูช้ ว่ ย
(TA) ภายในเวลา 18:00 น. ของวันเสาร์ท่ี 13 ส ำหรับการสอบวัดระดับ YCT และ ภายในเวลา 18:00 น. ของ
วันศุกร์ท่ี 19 ส ำหรับการสอบวัดระดับ HSK
โรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า
หลานของทา่ น

ไชนี ส

ขอขอบพระคุณที่ทา่ นผูป
้ กครองไวว้ างใจให้โรงเรี ยนดูแลบุตร

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ดว้ ยความเคารพอยา่ งสูง
ฝ่ายบริ หารโรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส
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敬爱的父母和监护人：
我们很高兴通知您 HSK 和 YCT 考试即将到来。参加考试的学生应在以下日期的上午
8:30 到达考场：
YCT 2021 年 11 月 14 日，星期日（上午 8:30 到达）
HSK 2021年11月20日，星期六（上午8:30到达）

考试时，请确保您的孩子随身携带以下考试必备物品：
2B铅笔
橡皮擦
卷笔刀
ACIS学生证
身份证/护照
服装要求：
考试当天，学生必须穿着校服，否则不得进入考试中心。
健康测试要求：
所有参试学生必须在 11 月 13 日星期六下午 6:00 之前向其所在班级助教提交结果为阴性
的 ATK 测试结果方能进行 YCT 考试，在 11 月 19 日星期五下午 6:00 前提交结果为阴性的
ATK 测试结果方能进行 HSK 考试，否则他或她将不被允许进入考场。

非常感谢您的合作和对我们教育计划的持续支持。
真挚地，
ACIS 管理团队

