Americana Chinese International School
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Tambol Nong-Phueng, Amphur Sarapee
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Monday January 24, 2022
Dear parents and guardians,
We apologize for the inconvenience, however we will postpone our “Coffee with the
Principal” to Friday January 28, 2022 at 2:00PM. For this month, we will combine all grade
levels into 1 meeting as our topic is “Beyond Academics”. This topic will focus on the character
building programs we have at ACIS, applicable to all our grade levels.
Our “Coffee with the Principal” meetings take place each month on Zoom, as virtual meetings.
This allows the best flexibility with everyone’s schedule.
Information for joining this meeting is as follows:
Topic: Coffee with the Principal
Time: Jan 28, 2022 02:00 PM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92779322256?pwd=NkN1TkU2VmJBSUxrUUo1dWtMZnVFZz09
Meeting ID: 927 7932 2256
Passcode: 3TjPmF

Thank you so much for your support of our educational program. We look forward to seeing
everyone this Friday, virtually, for Coffee with the Principal!

Sincerely,
ACIS Administration Team
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วันจันทร์ท ี่ 24 มกราคม 2565
เรียน ผู ้ปกครองทุกท่าน
ทางโรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส ขออภัยที่ตอ
้ งเรี ยนแจง้ ให้ทา่ นทราบวา่ โรงเรียนมีความ
จำเป็นทีจ
่ ะต้องเลือ
่ นการประชุมก ับครูใหญ่ฝ่ายต่างประเทศ “Coffee with the Principal”
ออกไปเป็นว ันศุกร์ท ี่ 28 มกราคม 2565 ในเวลา 14:00 น. และจะมีการรวมการประชุมของทุก
ั ้ เรียน สำหรับหัวข ้อการประชุมในครัง้ นีจ
ระดับชน
้ ะเกีย
่ วข ้องกับด ้านวิชาการ “Beyond Academics”
่
ึ
ั ้ เรียน
ซงจะมุง่ เน ้นในโปรแกรมการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนในทุกระดับชน
การประชุมกับครูใหญ่ฝ่ายต่างประเทศจะจัดผ่านระบบออนไลน์ในแต่ละเดือนโดยการใช ้
โปรแกรม Zoom ซงึ่ จะเป็ นการประชุมในรูปแบบเสมือนจริง และจะมีความยืดหยุน
่ เหมาะสมกับ
ตารางของท่านผู ้ปกครองทุกท่าน
สำหรับข ้อมูลการเข ้าร่วมประชุมกับครูใหญ่ฝ่ายต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์มด
ี งั ต่อไปนี:้
หัวข ้อ: การเข ้าร่วมประชุมกับครูใหญ่ฝ่ายต่างประเทศ (Coffee with the Principal)
วันและเวลา: วันที่ 28 มกราคม เวลา 14:00 น.
ลิงค์สำหรับเข ้าร่วมประชุม
https://zoom.us/j/92779322256?pwd=NkN1TkU2VmJBSUxrUUo1dWtMZnVFZz09
รหัสเข ้าร่วมประชุม (Meeting ID): 927 7932 2256
รหัสผ่าน: 3TjPmF
โรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส ขอขอบพระคุณทา่ นผูป
้ กครองที่ไวว้ างใจให้ทางโรงเรี ยนดูแลบุตร
หลานของทา่ น และหวังเป็ นอยา่ งยิง่ ที่จะไดต
่ ่ ายตา่ งประเทศในวันศุกร์น้ี
้ อ
้ นรับทุกทา่ นในการประชุมกับครู ใหญฝ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ดว้ ยความเคารพอยา่ งสูง
ฝ่ายบริ หารโรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส
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尊敬的家长及监护人:
对于给您带来的不便，我们深表歉意，我们将把“与校长的座谈会”推迟到2022 年 1 月
28 日星期五下午 2:00。
本月，我们将对所有的年级进行一次会议，会议主题是：是
“比学术更重要的事”。本主
题将侧重于孩子们品格、品德的培养，适用于我们所有年级。
我们的“校长座谈会”将每个月都在 Zoom 上以线上会议的形式举行。这样可以为每个
人的日程安排提供最大的灵活性。
参加本次会议的信息如下：
主题：与校长的座谈会
时间：2022 年 1 月 28 日 下午02:00 点
加入 Zoom 会议
https://zoom.us/j/92779322256?pwd=NkN1TkU2VmJBSUxrUUo1dWtMZnVFZz09

会议编号：92779322256
密码：3TjPmF

非常感谢您对我们教育计划的支持。我们期待着在本周五与大家见面，实际上是和校
长一起进行座谈会！
真挚地，
ACIS 管理团队

