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Friday October 8, 2021
Dear parents and guardians,
ACIS would like to update you on the current COVID-19 situation at our sister school Unity
Concord International School.
At UCIS, a student in G4 has tested positive for COVID-19, having contracted it from an
after-school Taekwondo program unaffiliated with the Ambassador Group. UCIS acted quickly
and efficiently to quarantine appropriate students and staff, and have followed step by step
instructions as approved by our Chiang Mai government, and local hospital.
At ACIS, we are working with UCIS to gather more information about the current case, and we
are also contacting any potential at-risk families within our ACIS community to confirm
everyone’s safety. We urge all families to contact the school if you or a family member were at
The Asian Teakwondo Center or Education Zone inside Central Festival Mall between October
1st - 6th and also to report to your family’s health care facility for COVID-19 testing.
Parents, at this time we recommend that you avoid after-school programs off-campus that risk
exposure to COVID-19. Further, we would like to inform everyone that visitors and parents
are required to provide a recent negative ATK test result before coming on to campus, for
the safety of our ACIS community. Please contact our school to schedule an appointment if you
need to come on campus.
Thank you for your continued support and trust in our school’s educational program and safety
measures. If you have any questions or concerns, please contact us at 052-135069, or at
info@acis.ac.th.
Sincerely,
ACIS Administration Team

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

尊敬的家长及监护人：
ACIS 要向您传达一下我们的姊妹学校UCIS当前更新的COVID-19 的情况。
在 UCIS，有一名 G4 学生的 COVID-19 检测呈阳性，他是在上与大使学校集团无关的其他
跆拳道兴趣班中感染的。 UCIS 迅速有效地隔离了与他有接触的学生和教职员工，并按照清迈政
府和当地医院批准的分步说明进行了操作。
在 ACIS，我们正在与 UCIS 合作并收集有关当前病例的更多信息，并且我们也正在联系我们
ACIS 校区内的可能潜在的高危家庭，以确保每个人的安全。 如果您或您的家庭成员在 10 月 1
日至 6 日期间去过 Central Festival 购物中心内的亚洲跆拳道中心或教育区，我们敦促所有家庭
与学校联系，并为您和家人到医疗机构进行 COVID-19 检测报告。
家长们，此时我们建议您尽量避免参加有可能接触到 COVID-19 的校外课外活动。 此外，我
们想通知大家，为了我们 ACIS 校区的安全，访客和家长在进入校园之前必须提供最近的 ATK 测
试结果为阴性。 如果您需要来校，请联系我们学校安排预约。
感谢您一直以来对我们学校教育计划和安全措施的支持和信任。 如果您有任何问题或疑虑，
请致电 052-135069 或发送电子邮件至 info@acis.ac.th. 与我们联系。
真挚地，
ACIS 管理团队
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วันศุกร์ท ี่ 8 ตุลาคม 2564
เรียน ผู ้ปกครองทุกท่าน
ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอเรียนแจ ้งให ้ท่านทราบเกีย
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COVID-19 เป็ นบวก โดยนักเรียนรายนีไ
้ ด ้รับเชอ
ี วามเกีย
่ วข ้องกับ
โรงเรียนในเครือ Ambassador Group ทางโรงเรียนนานาชาติยน
ู ต
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่
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นอกจากนีท
้ างโรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู ้ปกครอง โปรดหลีกเลีย
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ด ้วยความเคารพอย่างสูง
ฝ่ ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส

