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Friday September 17, 2021
Dear Parents/Guardians,
Americana Chinese International School has begun preparing for the return of our students on Monday, September
20, 2021. Since announcing the re-opening of our campus, we have been asked some questions, as a result, we
wanted to send this Question and Answer Sheet for your information. These have been the most commonly asked
questions so far.
1.

What are we required to do before Monday, September 20, 2021?
● Inform your homeroom TA by Sunday, September 19, 2021.
● Submit the ATK test to homeroom TAs by Sunday, September 19, 2021.
● Complete the Thai Save Thai app (for Thai national families) or our Symptom/Travel Questionnaire
(non-Thai national families, such as Chinese or Western families) and send proof of submission to
your homeroom TA by Sunday, September 19, 2021.

2.

What should students prepare on Monday, September 20, 2021?
● School supplies, water bottle, 3 masks (in case one gets damaged they have extra),
crayons/colored pencils, art supplies. * Students will not be able to share these items which is why
they will need their own personal sets.
● Students are not allowed to bring toys from home.
● ALL Students should bring their books back to school with them.

3. What time should my child arrive/leave School?
●
●
●
●

4.

Pre-School – Kindergarten 2 : 8:45 A.M – 3:35 P.M.
Kindergarten 3- Grade 7: 8:10 A.M.- 3:45 P.M.
No one is permitted on school campus before 7:30 A.M. for health and safety purposes.
Parents are to remain in their cars at all times.

How often will students be required to take an ATK test?
● Every month parents need to send a negative ATK test result within 72 hours of the test’s due date.

5. What happens if my child has symptoms at school? (fever, cough, runny nose, shortness of breath)
●
●

The student will be immediately and safely quarantined.
Parents will be contacted to pick the child up and requested to see a doctor.

●

In order for the student to return to school they must have a medical certificate or a negative ATK
test.
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6.

What if my child tests positive for COVID what will happen?
● If a child tests positive for COVID and hospitals have rooms available, they will likely be admitted to
the hospital. It is up to the hospital that admits the student whether or not the parent/guardian can
stay with their child.
● If hospitals are full, the student will be required to follow current rules set by the local government
and may be required to go to a Field hospital.
● Parents/Guardians must notify the school immediately if a child tests positive so we can take the
necessary precautions to ensure the safety of everyone in our school community.

7.

What if the School has received information of a confirmed case within the school?
● Everyone will be notified, the affected classrooms/building will be closed for 3 days for a deep
cleaning and those at high-risk will be required to test and self quarantine for 14 days and provide a
negative ATK test before returning to school.

8.

What if someone in a child’s family tests positive?
● The child is considered high risk and must test and self quarantine for 14 days and provide a
negative ATK test before returning to school. (If the student has not been at school, there is no risk
to the class; however, if the student did come to school there is a low risk to the class and the
school will monitor the situation.
● Should the child become positive, then the class becomes at high risk. At this point everyone will
be notified, and the affected classrooms/building will be closed for 3 days for a deep cleaning and
those at high-risk will be required to test and self quarantine for 14 days and provide a negative
ATK test before returning to school.

9.

Will the school be set up as a Field Hospital?
● The school is required to set up an action plan if needed due to a cluster within the local
community. If that happens, first there would be a bubble set in place which means that students
and teachers would be able to only go between school and home.
● If a cluster occurs within the school, we would be required to seal the school and make it a field
hospital for our students. In the event this occurs, students and teachers at the highest risk would
be required to stay at school in the indoor kindergarten playground, which would be outfitted with
appropriate beds and mattresses. The government would send in health professionals to manage
and observe the medical care during that time.

10. How will lunch be set up for the students?
● Students will receive a lunch box that is disposable everyday.
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11. Will my child have PE?
● Students will still have PE in their schedule, it will be different as there will be no contact sports or
team sports.

12. Can my child go to the coffee shop?
● Yes, Phoenix Nest Cafe will maintain the same health and safety measures. However we
encourage everyone to bring snacks from home for break times, to limit the number of
students needing access to the coffee shop.

13. How often will my child(ren)’s temperature be checked?
● 3 times per day

14. Are all the Teachers/Staff/Administrators vaccinated?

●

While we have many staff, teachers, and administrators who have been or are in the process of
receiving vaccinations, it is important to remember that not all foreigners have been given the
opportunity to be vaccinated. We are working together with many programs and government
agencies to help get staff and teachers who wish to be vaccinated on the list, so that they can be
vaccinated. *At this time it is not mandatory for all staff to be vaccinated.

Throughout the next week, we are sure there will be more questions that arise, we will do our best to update this
Question/Answer Fact sheet to provide you with the most up-to-date information.
Once again, we want to thank you for entrusting us with your child’s education and for your cooperation. If you have
any questions or concerns please contact us via E-Mail at info@acis.ac.th or contact us at 052-135069.
Sincerely,
ACIS Administration Team
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เรี ยน ผูป
้ กครองทุกทา่ น
ทางโรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี สไดม
้ ีการจัดเตรี ยมความพร้อมส ำหรับการกลับมาเปิ ดท ำการเรี ยนการสอนในรู ปแบบ
่
่
้
้ โรงเรี ยนมีความ
ตามปกติในวันจันทร์ที 20 กันยายน 2564 นี ซึงทางโรงเรี ยนไดร้ ั บค ำถามและขอ
้ กครอง ดังนัน
้ สงสั ยมาจากทา่ นผูป
ประสงคท
้ กครองตอ
้ งการทราบ (FAQ)
้ มูลเกี่ยวกับค ำถาม และค ำตอบที่ทา่ นผูป
์ ่ีจะแจง้ ขอ
1. ท่านผู้ ปกครองต้องทำอะไรบ้าง ก่อนวั นจั นทร์ท่ี 20 กั นยายน 2564
●
●
●

แจง้ ครู ผูช้ ว่ ย (TA) ของบุตรหลานภายในวันอาทิตยท
์ ่ี 19 กันยายน 2564 วา่ บุตรหลานจะมาเรี ยนตามปกติหรื อไม่
สง่ ผลตรวจ ATK test ของบุตรหลานให้กับครู ผูช้ ว่ ย (TA) ภายในวันอาทิตยท
์ ่ี 19 กันยายน 2564
กรอกแบบสอบถามในแอพพลิเคชั นใน Thai Save Thai app (ส ำหรับชาวไทย Thai) และแบบประเมินความเสี่ยง
/แบบส ำรวจการเดินทางของโรงเรี ยน (ส ำหรับชาวตา่ งชาติ) และสง่ หลักฐานหรื อผลของแบบสอบถามให้กับ ครู ผู้
ชว่ ย (TA) ภายในวันอาทิตยท
์ ่ี 19 กันยายน 2564

2. สิ่งที่ นักเรี ยนควรเตรี ยมมาในวั นจั นทร์ท่ี 20 กั นยายน 2564
●

●
●

อุปกรณ์การเรี ยน/เครื่ องเขียน ขวดน้ำ หน้ากาอนามัย 3 ชิ้น (หากหน้ากากอนามัยไดร้ ั บความเสียหาย) สีเทียน/สีไม้
้ ยน ดังนัน
้ นักเรี ยนจึงจ ำเป็ น
อุปกรณ์ศลิ ปะ *โรงเรี ยนไมอ่ นุ ญาตให้นักเรี ยนใชอ
้ ุปกรณ์ดังกลา่ วกับเพื่อนร่วมชั นเรี
ตอ
้ งเตรี ยมมาดว้ ยตนเอง
ไมอ่ นุ ญาตให้นักเรี ยนนำของเลน
่ มาจากบา้ น.
นักเรี ยนทุ กคน ควรนำสมุด และต ำราเรี ยนมาโรงเรี ยน

3. บุ ตรหลานควรมาถึ งโรงเรี ยน/กลั บบ้านเวลากี่ โมง child
●
●
●
●

เตรี ยมอนุ บาล ถึง อนุ บาล 2 (PreK-K2) เวลา 8:45 น. ถึง 15:35 น.
อนุ บาล 3 ถึง เกรด 7 (K3-G7) เวลา 8:10 น. ถึง 15:45 น..
เพื่ อความปลอดภั ย ขอความกรุ ณาผู้ ปกครองมาสง่ บุ ตรหลานหลั งเวลา 7:30 น.
ผู้ ปกครองควรอยู ่ในรถตลอดเวลาที่ มารั บ/สง่ บุ ตรหลาน

4. บุ ตรหลานควรตรวจ ATK test กี่ ครั ้ ง
●

ในทุกๆ เดือน ทา่ นผูป
้ กครองควรสง่ ผลตรวจ ATK test กอ
่ นก ำหนด 72 ชั ่วโมง

5. หากนักเรี ยนพบวา่ มี อาการดั งต่อไปนี้ (มี ไข้ ไอ คั ดจมู ก หายใจไม่สะดวก เป็ นต้น)
●
●
●

นักเรี ยนจะตอ
้ งอยูท
่ ่ีบา้ น
โรงเรี ยนจะติดตอ่ ทา่ นผูป
้ กครองให้มารับบุตรหลาน และให้พาไปพบแพทย ์
นักเรี ยนตอ
งตรวจ
ATK
test และแสดงผลตรวจที่เป็ นลบให้กับโรงเรี ยน กอ
้
่ นที่นักเรี ยนจะกลับมาเรี ยนตามปกติ
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6. หากนักเรี ยนมี ผลตรวจ ATK test ที่ เป็ นบวก
●

●
●

หากบุตรหลานมีผลตรวจ COVID ที่เป็ นบวก และทางโรงพยาบาลมีห้องรองรับ บุตรหลานของทา่ นควรจะเขา้ รับ
้
การรักษาที่โรงพยาบาล สว่ นบุตรหลานจะตอ
ขี้นอยูก
้ งนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรื อไมน
่ ั บการวินิจฉัยของ
่ ัน
่
โ
รงพยาบาล
ก
บ
บุ
ต
รหลานได
กครองสามารถอยู
แพทย ์ และทา่ นผูป
หากต
อ
งนอนร
กษาต
ว
ที
ั
ั
ั
้
้
้
่
หากโรงพยาบาลไมม
้ งปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดตอ่ จังหวัด
่ ีเตียงนอนเพียงพอ นักเรี ยนจะตอ
เชียงใหม่ และตอ
้ งเขา้ รับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม
ทา่ นผูป
กครองต
อ
้
้ งแจง้ โรงเรี ยนโดยทันที หากบุตรหลานมีผลตรวจเป็ นบวก เพื่อที่ทางโรงเรี ยนจะไดม
้ ีมาตรการ
เฝ้าระวัง และรักษาความปลอดภัยให้กับทุกคนในโรงเรี ยน

7.หากโรงเรี ยนได้รับข้อมู ลวา่ พบผู้ ติดเชื้ อยื นยั น COVID-19 ภายในโรงเรี ยน
●

ทางโรงเรี ยนจะแจง้ ให้ทุกคนรับทราบ และห้องเรี ยน/อาคารเรี ยนที่พบผูต
้ ิดเชื้อยืนยันจะถูกปิ ดเพื่อท ำความสะอาด
่
้
้
่
ฆา่ เชือ และผูท
้ ีมีความเสียงสูงจะตอ
้ งเขา้ รับการตรวจหาเชือ และกักตัวเป็ นเวลา 14 วัน และตอ
้ งแสดงผลตรวจที่
เป็ นลบกอ
่ นกลับมาเรี ยนตามปกติ

8. หากคนในครอบครั วของบุ ตรหลานมี ผลตรวจเป็ นบวก
●

●

บุตรหลานที่ถือวา่ เป็ นผูม
้ ีเสี่ยงสูง และตอ
้ งเขา้ รับการตรวจหาเชื้อ และกักตัวเป็ นเวลา 14 วัน และแสดงผลตรวจ
ATK test ที่เป็ นลบกอ
่ นกลับมาเรี ยนตามปกติ ทางโรงเรี ยนจะมีการติดตามนักเรี ยน และสถานการณ์อยา่ งใกลช้ ิด
เมื่อนักเรี ยนกลับมาเรี ยนตามปกติ
หากนักเรี ยนมีผลตรวจเป็ นบวก จะถือวา่ ห้องเรี ยนมีความเสี่ยงสูง ในสถานการณ์น้ี ทางโรงเรี ยนจะแจง้ ให้ทุกคน
รับทราบ และห้องเรี ยนที่พบผูป
้ ่ วยจะถูกปิ ด 3 วัน เพื่อการท ำความสะอาด และผูท
้ ่ีมีความเสี่ยงสูงจะตอ
้ งเขา้ รับการ
่
ตรวจ และกักตัวเป็ นเวลา 14 วัน นอกจากนี้ ตอ
เ
ป็
น
ลบก
อ
นกล
บ
มาเรี
ย
นปกติ
งแสดงผลตรวจที
ั
้
่

9. ทางโรงเรี ยนจะมี การจั ดตั ้ งเป็ นโรงพยาบาลสนามหรื อไม่
●

●

ทางโรงเรี ยนจะตอ
และหากมีการตรวจพบกลุม
้ งจัดท ำแผนปฏิบัติการเมื่อมีความจ ำเป็ น
่ คลัสเตอร์ภายในพื้นที่
่
ชุมชนของโรงเรี ยน จะตอ
้ งมีการก ำหนด Bubble set ซึงจะอนุ ญาตให้นักเรี ยน และครู /บุคลากรของโรงเรี ยน
้
สามารถเดินทางไปกลับระหวา่ งโรงเรี ยน และบา้ นเทา่ นัน
หากมีคลัสเตอร์ระบาดภายในโรงเรี ยน จะมีการปิ ดโรงเรี ยนเพื่อจัดท ำเป็ นโรงพยาบาลสนามส ำหรับนักเรี ยน ซึ่งครู /
บุคลากรของโรงเรี ยนจะถือเป็ นผูเ้ สี่ยงสูง และเขา้ รับการรักษาในโรงพยาบาลสนามของโรงเรี ยนซึ่งจะใชพ
้ ้ ืนที่ของ
่
่
สนามเด็กเลน
่ ในร่ม และจะมีการจัดเตรี ยมเตียง และฟูกทีนอน ทางรัฐบาลจะมีการสง่ เจา้ หน้าทีสาธารณสุขมาตรวจ
้
สอบขันตอนการร
ั กษา

10. ทางโรงเรี ยนจะจั ดอาหารกลางวั นให้กับนักเรี ยนอย่างไร
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●

นักเรี ยนจะไดร้ ั บอาหารกลางวันในกลอ่ งภาชนะที่ใชแ
้ ลว้ ทิ้ง (lunch box)

11. นักเรี ยนจะสามารถเรี ยนคาบวิชาพละศึกษาได้หรื อไม่
●

นักเรี ยนจะยังคงมีการเรี ยนคาบวิชาพละศึกษาตามตารางเรี ยน
ทีม

แตจ่ ะไมม
่ ีการสอนกีฬาที่มีการสั มผัสหรื อกีฬาเป็ น

12. นักเรี ยนสามารถเข้าไปใช้จ่ายในคอฟฟ่ี ชอปของโรงเรี ยนได้หรื อไม่
●

นักเรี ยนสามารถเขา้ ไปใชจ้ า่ ยในคอฟฟี่ ชอปของโรงเรี ยนได้
โดยจะตอ
้ งปฏิบัติตามมาตรการดา้ นความปลอดภัย
อยา่ งไรก็ตาม ทางโรงเรี ยนขอแนะนำให้บุตรหลานของท่านนำขนมขบเคี้ ยวหรื ออาหารวา่ งมาจากบ้าน
เพื่ อเป็ นการจำกั ดจำนวนนักเรี ยนในคอฟฟ่ี ชอป

13. ทางโรงเรี ยนจะตรวจวั ดอุ ณหภู มิร่างกายของนักเรี ยนกี่ รอบ
●

3 รอบตอ่ วัน

14. ครู ผู้ สอน/บุ คลากร/ผู้ บริ หารของโรงเรี ยนได้รับการฉี ดวั คซี นแล้วรึ ยัง
●

ในขณะนี้ มีบุคลากร ครู ผูส
้ อน และผูบ
้ ริ หารหลายทา่ นไดร้ ั บวัคซีนแลว้ หรื อบางทา่ นก ำลังรอการรับวัคซีน ทาง
โรงเรี ยนขอแจง้ ให้ทราบวา่ บุคลากรชาวตา่ งชาติบางทา่ นยังไมไ่ ดม
้ ีโอกาสในการรับวัคซีน ซึ่งโรงเรี ยนก ำลังท ำงาน
ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐเพื่อชว่ ยเหลือบุคลากร และครู ผูส
้ อนที่ตอ
้ งการรับการฉี ดวัคซีน *ในขณะนี้ ยั งไม่
มี ข้อบั งคั บให้บุคลากรทุ กคนต้องเข้ารั บการฉี ดวั คซี น

้ ปดาหห
ตลอดทังสั
้ สงสั ยที่มากขึ้น อยา่ งไรก็ตามทางโรงเรี ยนจะท ำอยา่ งสุดความสามารถ
์ น้า ทางโรงเรี ยนอาจไดร้ ั บค ำถามหรื อขอ
่
่
พ
บได
บ
อ
ย
ย
วก
บ
ค
ถามที
ในการอัพเดทขอ
มู
ล
ข
า
วสารล
า
สุ
ด
เกี
(FAQ)
ให้กับทา่ นผูป
ั
้ ่
้ กครองรับทราบ
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2021年9月17日星期五
尊敬的家长及监护人：
美中国际学校已经开始为 2021 年 9 月 20 日星期一学生的返校做准备。自从宣布我们的校园重新开放以来，我们一直
被问到一些问题，因此，我们想发送此问答. 以供您参考。 这些是迄今为止最常见的问题。
1. 我们需要在 2021 年 9 月 20 日星期一之前做什么？
●
●
●

在 2021 年 9 月 19 日星期日之前通知您孩子的班级助教。
在 2021 年 9 月 19 日星期日之前将 ATK 测试提交给班级助教。
完成 Thai Save Thai app 应用程序（适用于泰国籍家庭）或我们的相关症状/旅行问
卷（非泰国籍家庭
，例如：中国或西方家庭），并在 2021 年 9 月 19 日星期日之前将提交证明发送给您孩子的班级助教。

2. 学生在 2021 年 9 月 20 日星期一应该准备什么？
●
●
●

学习用品、水杯、3 个口罩（其中两个为备用，以防佩戴的口罩损坏）、蜡笔/彩色铅笔、美术用品。 * 学
生将无法共享这些物品，因此他们需要自己的私人物品。
不允许学生从家里带玩具。
所有学生都应该把他们的课本带回学校。

3. 我的孩子应该在什么时间到达/离开学校？
●
●
●
●

托班 – 幼儿园 中班：上午 8:45 – 下午 3:35
幼儿园 大班 - 七 年级：上午 8:10-下午 3:45
出于健康和安全的因素，早上 7 点 30 分之前不允许任何人进入校园。
父母应始终待在车内。

4. 学生多久需要进行一次 ATK 检测？
●

每个月，家长需要在测试期的 72 小时前将阴性 ATK 检测结果发送给学校。

5. 如果我的孩子在学校出现症状怎么办？ （发烧、咳嗽、流鼻涕、气短）
●
●

该学生将被立即安全隔离。
将联系家长来接孩子并要求看医生。

●

在此学生重返学校时，他们必须持有医疗证明或 ATK 测试呈阴性证明。
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6. 如果我的孩子的 COVID 检测呈阳性怎么办？
●
●
●

如果学生的 COVID 检测呈阳性并且医院有空病房，他们很可能会被送入医院。 家长及监护人是否可
以与孩子呆在一起，取决于接收学生的医院。
如果医院已经人满为患，学生将被要求遵守当地政府制定的现行规定，并可能被要求去野战医院。
如果孩子检测呈阳性，家长及监护人必须立即通知学校，以便我们采取必要的预防措施来确保我们学
校社区中每个人的安全。

7. 如果学校收到校内确诊病例的信息怎么办？
●

将通知所有人，受影响的教室/建筑物将关闭3天进行深度清洁，高危人员将被要求进行测试和自我隔
离14天，并在返回学校之前提供ATK测试阴性。.

8. 如果学生家中有人检测呈阳性怎么办？
●

●

该学生将被视为高危人群，必须进行 14 天的自我隔离和测试，并在返回学校之前提供阴性 ATK 检测
结果。 （如果学生还没有进入校园，对班级及学校没有风险；但是，如果学生确实来过学校，则对班级
造成低风险，学校需观察情况。
如果学生的检测也成阳性，那么学生的所在班级就处于高风险中。 此时将通知所有人，受影响的教室/
建筑物将关闭3天进行深度清洁，高危人员将被要求进行测试和自我隔离14天，并提供ATK检测阴性才
能返回学校。

9. 学校会成为野战医院吗？
●
●

由于是校区内的集群，学校会在需要时制定行动计划。 如果发生这种情况，首先会建立一个泡泡层，这
意味着学生和老师只能在学校和家之间走动。
如果在学校内发生群集感染，我们将被要求封锁学校并使其成为我们学生的野战医院。 如果发生这种
情况，风险最高的学生和教师将被要求留在学校的室内幼儿园操场上，该操场将配备适当的床和床
垫。 在此期间，政府将派卫生专业人员管理和观察医疗保健。

10. 学生的午餐如何安排？
●

学生每天会有一个一次性的午餐盒。
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11. 我的孩子会有体育课吗？
●

学生的课程表中仍然会有体育课，但是会有不同安排，不会进行有接触性运动或团队运动。

12. 我的孩子可以去校园咖啡店吗？
●

可以的，Phoenix Nest Cafe 将保持相同的健康和安全措施。 但是，我们鼓励每个人在休息时间吃从家
里带来的零食，以限制需要进入咖啡店的学生人数。

13. 我的孩子（们）多久测一次体温？
●

每天3次

14. 所有的教师/工作人员/管理人员都接种了疫苗吗？

●

虽然我们有许多已经或正在接受疫苗接种的员工、教师和管理人员，但重要的是要记住，并非所有外
国人都有机会接种疫苗。 我们正在与许多和政府机构合作的项目，帮助希望接种疫苗的员工和教师列
入名单，以便他们接种疫苗。*目前并非所有员工都必须接种疫苗。

在接下来的一周中，我们确信还会有更多的问题，我们将尽最大努力更新此问题/答案情况说明书，为您提供最新信
息。
再次感谢您将孩子的教育托付给我们！也感谢您的配合！ 如果您有任何问题或疑虑，请通过电子邮件
info@acis.ac.th 与我们联系，或致电 052-135069 与我们联系。.
真挚地，
ACIS 管理团队

