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
Monday November 22, 2021
Dear parents & guardians,
We apologize for the inconvenience, but Coffee with the Principal (scheduled for
November 22 - 24 @2PM on Zoom), has been postponed and rescheduled for the following
dates:
★ Monday November 29, 2:00PM - Kindergarten parents
★ Tuesday November 30, 2:00PM - Elementary parents
★ Wednesday December 1, 2:00PM - Middle School parents
The topic will be Assessments and Testing. Our principal, Mrs. Brittany Yandell, will review the
many ways we assess students for curriculum progress. These meetings are virtual, and will be
hosted by Zoom, using the following meeting information:
https://zoom.us/j/4538344160?pwd=dXVvWmRrdmdBU1o4NTlyTEE2eVhSUT09
Meeting ID: 453 834 4160
Passcode: RR1sqJ

Thank you for your patience, we hope to see you there!
Sincerely,
ACIS Administration Team
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วันจันทร์ท่ี 22 พฤศจิกายน 2654
เรี ยน ผูป
้ กครองทุกทา่ น
ทางโรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส ขออภัยที่ตอ
้ งเรี ยนแจง้ ให้ทา่ นทราบวา่ โรงเรี ยนมีความจ ำเป็ น
ที่จะตอ
่ ่ ายตา่ งประเทศ (Coffee with the Principal) จากก ำหนดการเดิมที่จะจัด
้ งเลื่อนการประชุมกับครู ใหญฝ
ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน เวลา 14:00 น. ผา่ นทางโปรแกรม Zoom เป็ นวันและเวลาดังตอ่ ไปนี้ :
้
★ วันจันทร์ท่ี 29 พฤศจิกายน เวลา 14:00 น. ส ำหรับผูป
บาล
้ กครองของนักเรี ยนในระดับชั นอนุ
้
ึ ษา
★ วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 14:00 น. ส ำหรับผูป
ก
้ กครองของนักเรี ยนในระดับชั นประถมศ
ึ ษา
★ วันพุธที่ 1 ธันวาคม เวลา 14:00 น. ส ำหรับผูป
้ กครองของนักเรี ยนในระดับมัธยมศก
ส ำหรับหัวขอ
่ ่ ายตา่ งประเทศ Mrs.
้ งกับการวั ดประเมิ นผล ซึ่งทางครู ใหญฝ
้ ในการประชุมจะเกี่ยวขอ
่
่
Brittany Yandell จะอธิบายให้ทา่ นทราบในเรื องของรู ปแบบตา่ งๆ ทีทางโรงเรี ยนจะใชว้ ั ดระดับความกา้ วหน้า
ทางดา้ นวิชาการของนักเรี ยนตามหลักสูตร ซึ่งการประชุมในครัง้ นี้ จะจัดในรู ปแบบการประชุมเสมือนจริ งหรื อใน
รู ปแบบออนไลน์ ผา่ นทางโปรแกรม Zoom ทา่ นสามารถเขา้ ร่วมประชุมโดยการคลิกที่ลิงคด
์ า้ นลา่ งนี้ :
https://zoom.us/j/4538344160?pwd=dXVvWmRrdmdBU1o4NTlyTEE2eVhSUT09
รหัสผูใ้ ชง้ าน (ID): 453 834 4160
รหัสผา่ น: RR1sqJ
โรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส ขอขอบพระคุณส ำหรับความอดทนของทา่ นผูป
้ กครองมา ณ โอกาส
นี้ และหวังเป็ นอยา่ งยิง่ วา่ จะไดพ
้ บทา่ นในเร็วๆ นี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ดว้ ยความเคารพอยา่ งสูง
ฝ่ายบริ หารโรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส
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2021 年 11 月 22 日星期一
尊敬的家长及监护人：
对于给您带来的不便，我们深表歉意！与校长的“咖啡会议”（原定于 11
月 22 日至 24 日下午 2 点在 Zoom 上进行）会推迟，重新安排在以下日期：
11 月 29 日

星期一下午 2:00 - 幼儿园部家长

11 月 30 日

星期二下午 2:00 - 小学部家长

12 月 01 日

星期三下午 2:00 - 中学部家长

会议的主题将围绕“评估和测试”进行， 我们的校长 Brittany Yandell 女士
将解释说明我们评估学生课程进度的多种方式。 此次会议是以在线的方式进
行的，会议地点将设置在 Zoom 上，请您使用以下会议链接：
https://zoom.us/j/4538344160?pwd=dXVvWmRrdmdBU1o4NTlyTEE2eVhSUT09

会议编号：453 834 4160
密码：RR1sqJ
感谢您的耐心等待，我们热切地希望与您的会面！
真挚地，
ACIS 管理团队

