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
Wednesday November 24, 2021
Dear Parents and Guardians,
We are delighted to share the following resources with you with regards to online safety for
your children. Schoolwide, we use www.nationalonlinesafety.com as part of our staff safety
training and professional development.
Part of the program has resources for parents and students. Resources include information
for parents to know about Roblox, Squid Game, Snapchat, Facebook and more with regards
to their children’s exposure to them and the risk involved. There are also various helpful
แอนguides for parents to help set up parental controls.
The following resources are available for you to review (in English only):
● Video Games and TV Programs
● Apps and Websites
● Parent Online Safety Guides
● Student Online Safety Guides
Over the next few months, we will work on getting these guides translated for your convenience.
Sincerely,
ACIS Administration Team
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วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
เรี ยน ผูป
้ กครองทุกทา่ น
ทางโรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส มีความยินดีท่ีจะแจง้ ให้ทา่ นทราบเกี่ยวกับแหลง่ การเรี ยนรู้ ผา่ น
ระบบออนไลน์ส ำหรับบุตรหลานทา่ น อนึ่ งทางโรงเรี ยนไดใ้ ชเ้ ว็บไซต์ www.nationalonlinesafety.com เป็ น
สว่ นหนึ่ งในการฝึ กอบรม และพัฒนาวิชาชีพให้กับบุคลากรของโรงเรี ยน
้ ้ เว็บไซตด
ทังนี
้ มูลให้ทา่
้ กครอง และนักเรี ยน ซึ่งจะมีขอ
่ ือการเรี ยนรู้ ส ำหรับทา่ นผูป
์ ั งกลา่ วมีเนื้ อหาและคูม
่
นผูป
้ กครองไดร้ ั บทราบ และเขา้ ใจในเรื องการใชง้ าน รวมถึงผลกระทบของการใชง้ านโปรแกรม Roblox Squid
Game Snapchat Facebook เป็ นตน
้ นอกจากนี้ แลว้ ยังมีคูม
่ ือที่หลากหลายเพื่อใชใ้ นการควบคุมบุตรหลาน
(Parental controls) ในขณะที่ใชง้ านโปรแกรมดังกลา่ ว
ึ ษารายละเอียดมีดังตอ่ ไปนี้ (มีเนื้ อหาเป็ นภาษาอังกฤษ
คูม
้ กครองในการศก
่ ือการเรี ยนรู้ ส ำหรับทา่ นผูป
้ ):
เทา่ นัน
● Video Games and TV Programs (วีดีโอเกมส ์ และรายการโทรทัศน์ )
● Apps and Websites (แอปพลิเคชั ่น และเว็บไซต)์
● Parent Online Safety Guides (คูม
้ กครอง)
่ ือความปลอดภัยทางออนไลน์ของผูป
● Student Online Safety Guides (คูม
่ ือความปลอดภัยทางออนไลน์ของนักเรี ยน)
ในอีกไมก
่ ่ีเดือนขา้ งหน้า ทางโรงเรี ยนจะด ำเนิ นการแปลภาษาในคูม
่ ือดังกลา่ วเพื่อความสะดวกของทา่ น
ผูป
้ กครอง
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ดว้ ยความเคารพอยา่ งสูง
ฝ่ายบริ หารโรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส
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尊敬的家长及监护人：

我们很高兴与您分享以下有关您孩子的在线安全的资源。 在全校范围内，我们会使用
www.nationalonlinesafety.com 这个网站作为我们员工在线安全培训和专业发展的一部
分。

该计划的一部分是为家长和学生提供资源。 资源包括：让家长了解有关Roblox、Squid
Game、Snapchat、Facebook 等，关于孩子们与他们所接触，以及所涉及的风险信息。 还
有各种为家长提供有用的帮助及设置家长控制的指南。

以下资源可供您查看（仅提供英文版）：
● 电子游戏和电视节目 Video Games and TV Programs
● 应用程序和网站

Apps and Websites

● 家长在线安全指南

Parent Online Safety Guides

● 学生在线安全指南

Student Online Safety Guides

在接下来的几个月里，为了您的方便，我们将努力翻译这些指南。

真挚地，
ACIS 管理团队

