
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

Tuesday October 26, 2021

Dear Parents/Guardians,

We are happy to inform you that we have received confirmation for students between the ages

of 12 – 18 whose parents registered them to receive the Pfizer vaccine last month. Per the

update we have received, those registered will be vaccinated on Sunday, October 31, 2021
at Chongfah Xinseng Wanishbamrung School, which is located at 196-197 M. 2, Super highway

Chiang Mai - Lampang , Chaisatan, Saraphi district, Chiang Mai 50140 between 11:00 - 12:00

P.M.

Students who are in-class whose parents submitted the permission form will receive the form

this week. Please be sure you bring this form along with a copy of your student’s Thai ID card or

Passport for Non-Thai nationals. For students who are in Chiang Mai but remain online, you can

receive your form on Sunday from your TA who will be at the vaccination site to help facilitate

what students need to do.

Please be sure to bring your own pen to sign any documents, alcohol gel, and wear a face

mask. * If you have any questions, please contact us at 052-135069. Please be on time for the

vaccine between 11:00 - 12:00 P.M.

Sincerely,

ACIS Administration Team
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2021 年 10 月 26 日，星期二

尊敬的家长/监护人：

我们很高兴地通知您，我们已收到上个月您为孩子注册接种辉瑞疫苗 （12 至 18 岁学生）的
确认通知，根据我们收到的最新信息，已登记者将于 2021 年 10 月 31 日星期日在 Chongfah
Xinseng Wanishbamrung 崇华新生学校接种疫苗，该学校位于 196-197 M. 2, Super Highway
Chiang Mai - Lampang , Chaisatan, Saraphi 区, 清迈 50140。接种时间在下午 11:00 - 12:00。

已提交接种许可表的家长，在本周您的孩子会将该表带回家。请务必携带此表格以及您孩子

的泰国身份证或非泰国国民护照的复印件。对于在清迈但仍然上网课的学生，您可以在周日从孩

子的助教那里收到您的表格，助教将在疫苗接种点为学生提供帮助。

请务必带上自己的笔来签署任何文件、酒精凝胶并戴上口罩。 * 如果您有任何疑问，请致电
052-135069 与我们联系。请在下午 11:00 - 12:00 之间准时接种疫苗。

真挚地，

ACIS 管理团队
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วันอังคารท่ี 26 ตุลาคม 2564

เรียน ทา่นผูป้กครอง

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส มีความยนิดีท่ีจะแจง้ให้ทา่นทราบวา่ โรงเรียนไดรั้บการยืนยัน

ให้นักเรียนท่ีมีอายุระหวา่ง 12 ถึง 18 ปี ซ่ึงผูป้กครองไดล้งทะเบียนขอเขา้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

ของ Pfizer ในเดือนท่ีผา่นมา สามารถเขา้รับการฉีดวัคซีนในวันอาทิตยท่ี์ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 11:00 น.

ถึง 12.00 น. ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวานิชบาํรุง ซ่ึงตัง้อยูเ่ลขท่ี 196-197 หมู่ 2 ซุปเปอร์ไฮเวยเ์ชียงใหม่
- ลาํปาง ต.ไชยสถาน อาํเภอสารภี จ.เชียงใหม ่50140

สาํหรับผูป้กครองท่ีไดส้ง่แบบฟอร์มยนิยอมรับบริการฉีดวัคซีนของบุตรหลาน โรงเรียนจะสง่แบบฟอร์ม

ดังกลา่วกลับคืนให้กับทา่น และโปรดนําแบบฟอร์มฉบับน้ีพร้อมสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนสาํหรับนักเรียน

ไทย หรือหนังสอืเดินทางสาํหรับนักเรียนตา่งชาติ เพ่ือนําไปใชเ้ป็นหลักฐานในการเขา้รับการฉีดวัคซีน

Covid-19 สาํหรับนักเรียนท่ีจะอยูใ่นจังหวัดเชียงใหม่ และยังคงทาํการเรียนผา่นระบบออนไลน์ สามารถรับแบบ

ฟอร์มยนิยอมจากครูผูช้ว่ย (TA) ในวันท่ีเขา้รับการฉีดวัคซีน และครูผูช้ว่ยจะคอยอาํนวยความสะดวกให้กับ

นักเรียนในวันดังกลา่ว

ขอความกรุณาทา่นผูป้กครองโปรดสวมใสห่น้ากากอนามัยตลอดเวลา นําเจลแอลกอฮอล์ และปากกา

สว่นตัวของทา่นมาเซน็เอกสาร *หากทา่นมีคาํถามหรือขอ้สงสัยใดๆ สามารถโปรดติดตอ่ไดท่ี้เบอร์โทรศัพท์
052-135069 และขอความกรุณามาถึงสถานท่ีฉีดวัคซีนตรงเวลาในชว่งเวลาระหวา่ง 11.00 น. – 12.00 น.

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีสขอขอบพระคุณสาํหรับความร่วมมือของทา่นผูป้กครอง มา ณ
โอกาสน้ี

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ดว้ยความเคารพอยา่งสูง

ฝ่ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส
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