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 and guardians,
On Friday Sept. 3, ACIS will observe our ASY 2021-2022 School Calendar as a Half Day, with
classes ending at 12:15 for the day. There will be no afternoon classes on Friday September
3rd.
Half days are used throughout our school year calendar as an opportunity for our staff to
participate in professional development. Professional Development is mandated by our
accreditation standards, meaningful and necessary to ensure that our staff stay current on the
latest teaching strategies, technology needs and best practices for providing our students with
the best education possible.
This Friday our staff will be engaged in long-term curriculum development, ensuring that our
classes are paced appropriately with our curriculum standards and that assessments reflect
those curriculum standards and long-term development goals. Thank you for your continued
support of our educational program. If you have questions, please contact us at info@acis.ac.th.
Sincerely,
ACIS Administration Team
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เรี ยน ทา่ นผูป
้ กครองทุกทา่ น
ในวันศุกร์ท่ี 3 กันยายน 2564 ทางโรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส จะจัดการเรี ยนการสอนผา่ น
ึ ษาปี 2564-2565 โดยจะมีการเรี ยนการสอนผา่ นระบบออนไลน์จนถึง
ระบบออนไลน์ครึ่ งวันตามปฏิทน
ิ การศก
เวลา 12:15 น. และจะไม่มีการเรี ยนการสอนในคาบวิชาช่วงบ่ายในวั นดั งกล่าว
้ จะมี ข้ึนตลอดปี การศก
ึ ษาเพื่อเปิ ดโอกาสให้บุคลากร
การจัดการเรี ยนการสอนครึ่ งวันของทางโรงเรี ยนนัน
ึ ษา และมีความ
โรงเรี ยนเขา้ ร่วมการอบรมพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งการอบรมดังกลา่ วมีข้ึนเพื่อการรับรองมาตรฐานการศก
ส ำคัญในการสร้างความมั่นใจไดว้ า่ บุคลากรของโรงเรี ยนจะ ไดร้ ั บการฝึ กอบรมในเรื่ องกลยุทธใ์ หมๆ่ ดา้ นการสอน
ความตอ
้ งการทางดา้ นเทคโนโลยี และแนวปฏิบัติในการจัดการเรี ยนการสอนให้กับนักเรี ยนอยา่ งมีประสิทธิภาพ
ในวันศุกร์น้ี ทางบุคลากรของโรงเรี ยนจะเขา้ ร่วมการอบรมพัฒนาวิชาชีพในหัวขอ
้ การพัฒนาหลักสูตรใน
ระยะยาว เพื่อเป็ นการสร้างความมั่นใจไดว้ า่ การจัดห้องเรี ยน และการวัดประเมินผลมีความเหมาะสมกับมาตรฐาน
หลักสูตร และสอดคลอ
้ งกับเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว

ทางโรงเรี ยนขอขอบพระคุณทา่ นผูป
้ กครองที่ให้ความไวว้ างใจให้ทางโรงเรี ยนดูแลบุตรหลานของทา่ น
หากทา่ นมีค ำถามหรื อขอ
้ สงสั ยใดๆ ทา่ นสามารถติดตอ่ ทางโรงเรี ยนไดท
้ ่ีอีเมล info@acis.ac.th
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ดว้ ยความเคารพอยา่ งสูง
ฝ่ายบริ หารโรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส
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尊敬的家长及监护人：
根据校历 9 月 3 日星期五只有半天课，所有课程会在当天的 12:15 结束。9 月 3 日星
期五下午没有课。
在我们整个学年的校历中，我校会利用这半天的时间给予我们员工参与专业发展培训
的机会。 我们的认证标准要求在向专业方向发展，这对于保证我们的员工了解最新的教学
策略、技术需求和最佳实践方式是有意义且必要的，此举为给我校所有学生尽可能提供最
好的教育。
本周五，我校的员工将参与长期课程开发，让我们的课程按照我们的课程标准进行优
化调整，并确保评估反映这些课程标准和长期发展目标得以实现。 感谢您对我们教育计划
的持续支持。 如果您有任何疑问，请通过 info@acis.ac.th 与我们联系。
真挚地，
ACIS 管理团队

