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Monday November 1, 2021

Online Learning Frequently Asked Questions
Can we postpone classes until we can return to onsite learning again?
Even though we appreciate your passion on this matter, it is not in our student's best interest to
take a break now and make up their assignments and lessons later. We simply do not know
what the future will bring. We have accreditation standards we must uphold, such as hosting
180 days of school. If we start to borrow them from our future holidays now, we have no
guarantee that we will fulfill our requirements.
Why did ACIS move from Microsoft Teams to Google Classroom?
We know online learning is stressful, no matter what platform we are on. We promise you we
are doing everything we can to make online learning the best for our students. We moved from
Teams to Classroom to help our students organize their assignments and classes better. It will
take a few days to adjust to a new system, but it is the best opportunity we can give for making
our learning experience better and better.
We made the switch after speaking with many of our parents and teachers after our last session
of online learning, to make sure that our decision was in the best interest of our students.
What did the school do to support parents to learn about Google Classroom?
We have worked tirelessly to keep our school's campus as safe as we could, and opened as
long as possible, which is why it took so long to be able to announce our current state of being
online to our families. Before our October holiday we also provided a series of parent meetings
to allow you all an opportunity to get to know our learning platform so that transitioning to online
learning would be as simple as possible. If you’d like to review some of the basics of Google
Classroom, please visit our Distance Learning webpage.
How has ACIS helped make sure that students are supported during online learning?
I wish we could be on campus, and I wish we did not have to think about online learning, but
with our city's current state we need to be as flexible as we can, which is why our scheduled
meetings are optional, why our specials classes (art, PE, STEM, etc.) assignments are optional,
and why we try to give our students every opportunity we can to complete their work. Thank you
so much, everyone, for your patience with us as we keep moving forward with learning in an
effort to keep student progress as strong as we can.
Thank you so much for your patience and understanding.
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คำถามที่ พบบ่อยในการเรี ยนการสอนผ่านระบบออนไลน์
เราสามารถงดการเรียนการสอนจนกว่าโรงเรียนจะสามารถกล ับมาจ ัดการเรียนการสอนตามปกติ
ได้หรือไม่

ถึงแมว้ า่ จะเป็ นขอ
้ คิดเห็นที่ดี แตโ่ รงเรี ยนไดต
้ ระหนักถึงประโยชน์ตอ่ นักเรี ยนวา่ ไมค
่ วรที่จะหยุดเรี ยนใน
ขณะนี้ และมาเรี ยนหรื อสง่ งานชดเชยในภายหลัง ทางโรงเรี ยนไมส
่ ามารถคาดเดาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ึ ษาให้มี
โรคติดเชื้อ Covid-19 ในอนาคตได้ และดว้ ยโรงเรี ยนตอ
้ งยึดปฏิบัติตามการรับรองคุณภาพทางการศก
ึ ษา หากเรามีการปิ ดเรี ยน อาจท ำให้เกิดผลกระทบตอ่
การจัดการเรี ยนการสอนให้ครบ 180 วันตอ่ ปี การศก
ึ ษาได้
มาตรฐานการศก
เพราะเหตุใดโรงเรียนถึงปร ับเปลีย
่ นการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์จาก Microsoft Teams
มาเป็น Google Classroom

โรงเรี ยนทราบเป็ นอยา่ งดีวา่ การเรี ยนการสอนผา่ นระบบออนไลน์ไมว่ า่ จะผา่ นแพลตฟอร์มใด
ก็ยังคง
สร้างความเครี ยดตอ่ ทุกทา่ น
เราจึงสรรหาวิธีการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ท่ีดีท่ีสุดให้เกิดผลดีส ำหรับ
นักเรี ยน จึงไดม
้ ีการเปลี่ยนรู ปแบบการเรี ยนรู้ ออนไลน์จาก Microsoft Teams เป็ น Google Classroom เพื่อ
้ ยนไดด
้ ้ อาจใชเ้ วลาในการปรับตัวเขา้
ชว่ ยให้นักเรี ยนจัดการกับงานที่ไดร้ ั บมอบหมายและเขา้ ร่วมชั นเรี
้ ียงิ่ ขึ้น ทังนี
่
กับระบบแบบใหมส
่ ั กระยะหนึ่ งแตโ่ รงเรี ยนเชือวา่ จะท ำให้ประสบการณ์การเรี ยนรู้ ดียงิ่ ขึ้นกวา่ เดิม
การปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนผา่ นระบบออนไลน์ในครัง้ นี้ โรงเรี ยนไดม
้ ีการประชุม
่
่
ร่วมกับผูป
้ กครอง และครู ผูส
้ อนแลว้ เพือทีจะมั่นใจไดว้ า่ การตัดสินใจนี้ เป็ นผลประโยชน์สูงสุดตอ่ นักเรี ยนของ
เรา
่ ยเหลือสน ับสนุนผูป
ทางโรงเรียนจะมีการชว
้ กครองได้อย่างไรในการเรียนรูโ้ ปรแกรม Google
Classroom

โรงเรี ยนไดด
และ
้ ำเนิ นการอยา่ งสุดความสามารถเพื่อให้ภายในบริ เวณโรงเรี ยนมีความปลอดภัย
่
่
้
สามารถเปิ ดท ำการเรี ยนการสอนตามปกติให้ไดน
้ านทีสุดเทา่ ทีจะท ำได้ ดว้ ยเหตุนีถึงใชร้ ะยะเวลานานกวา่ ปกติ
ในการแจง้ ให้ผูป
้ งจัดการเรี ยนการสอนผา่ นระบบออนไลน์ กอ
้ กครองทราบวา่ โรงเรี ยนมีความจ ำเป็ นตอ
่ นชว่ งวัน
่
่
้
หยุดกลางภาคเรี ยนในเดือนตุลาคมทีผา่ นมา โรงเรี ยนไดจ้ ั ดการประชุมครู ผูป
ซึงเปิ ดโอกาสให้ผู้
้ กครองขึน
่
ปกครองไดส
้ อบถาม และรับทราบเกียวกับรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน และชว่ ยให้กระบวนการปรับเปลี่ยน
ึ ษาข ้อมูลทัว่ ไปหรือรายละเอียดเพิม
รู ปแบบการเรี ยนรู้ เป็ นไปไดอ
หากท่านต ้องการศก
่ เติม
้ ยา่ งสะดวกมากขึ่น
้
ของโปรแกรม Google Classroom สามารถเข ้าไปทีเ่ ว็บเพจ Distance Learning ของทางโรงเรียน

่ ยเหลือในระหว่างการเรียนการสอนผ่าน
โรงเรียนสร้างความมน
่ ั ใจอย่างไรว่าน ักเรียนได้ร ับการชว
ระะบบออนไลน์
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โรงเรี ยนหวังเป็ นอยา่ งยิง่ วา่ จะสามารถจัดการเรี ยนการสอนตามปกติ โดยไมต
้ งท ำการเรี ยนผา่ นระะบอ
่ อ
อนไลน์ อยา่ งไรก็ตามโรงเรี ยนตอ
้ งปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดตอ่ จังหวัดเชียงใหม่ และดว้ ยใน
สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการพบผูป
้ ่ วยยืนยันของโรคติดเชื้อ Covid-19 ที่มากขึ้น ซึ่งท ำให้โรงเรี ยนมีความจ ำเป็ น
้ ในการเรี ยนการสอนผา่ นระบบออนไลน์ ทางโรงเรี ยนไม่
ตอ
้ งปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเรี ยนการสอน เพราะฉะนัน
ึ ษา วิชาศลิ ปะ วิชา STEM เป็ นตน
ไดบ
่ วิชาพละศก
้ ั งคับให้นักเรี ยนตอ
้ งเขา้ ร่วม ซึ่งรวมถึงวิชาบังคับเลือกเชน
้
และงานที่นักเรี ยนไดร้ ั บมอบหมาย นักเรี ยนก็ไมจ่ ำเป็ นที่จะตอ
งท
ให
แ
ล
ว
เสร็
จ
อย
า
งไรก็
ต
ามทางโรงเรี
ย
นแนะน
้
่
ำ ้ ้
ำ
ให้นักเรี ยนเขา้ ร่วมการเรี ยนการสอนผา่ นระบบออนไลน์ และพยายามมอบโอกาสให้นักเรี ยนสามารถท ำงานที่ได้
รับมอบหมายให้แลว้ เสร็จ
โรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส ขอขอบพระคุณส ำหรับความเขา้ ใจ และความอดทนของทา่ นผู้
ึ ษา
ปกครองในการที่จะชว่ ยให้นักเรี ยนมีความกา้ วหน้าในการศก

在线学习常见问题解答
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我们可以推迟上课，直到我们可以再次回到校园线下学习吗？
我们感谢您对此事的热情，但如果学生现在休息而在以后补作业和课程并不符合我们学
生的最佳利益。我们根本不知道未来还会出现什么情况。我们有必须遵守认证的标准，例如
每年180 天的教学活动。如果我们现在开始从未来的假期中借用时间，我们不能保证这会
满足我们的教学时间要求。

为什么 ACIS 从 Microsoft Teams 转到 Google Classroom？
我们知道，无论我们在哪个平台上，在线学习都是有压力的。我们向您保证，我们将尽一
切努力使在线学习最适合我们的学生。我们从 Teams 转到 Classroom，目的是帮助我们的学
生更好地组织他们的作业和课程。虽然适应新系统需要几天时间，但这是我们可以提供的
最佳机会，让我们的学习体验越来越好。
在上一次在线学习课程结束后，我们与许多家长和老师沟通后做出了转换的决定，以确
保我们的这次转换能符合学生的最大利益。

学校为支持家长了解 Google Classroom 做了哪些工作？
我们一直在不知疲倦地工作，以确保我们学校的校园尽可能安全，并尽可能长时间开放
，这就是为什么花了这么长时间才能够向各位家长宣布上网课。在我们十月假期之前，我
们还举办了一系列家长会，让大家有机会了解我们的学习平台，以便尽可能简单地过渡到
在线学习。如果您想更多了解 Google 课堂的一些基础知识，请访问我们的远程学习网
页。

ACIS 如何帮助确保学生在在线学习期间得到支持？
我也希望我们可以在校园里正常上课，我也希望我们不必再考虑在线学习，但是由于我
们城市当前所处状态，我们需要尽可能灵活，这就是为什么我们安排的课表是可选的，为什
么我们的特殊课程（艺术、体育、STEM 等）作业是可选的，这也是为什么我们尽量为学生
提供一切机会来完成他们的学习任务。非常感谢大家对我们的耐心等待，因为我们在不断
推进学习，努力让学生尽可能取得进步！
非常感谢您的耐心和理解！

