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
Thursday January 13, 2022
Dear parents & guardians,
We are pleased to inform you that we will return to onsite learning on Monday January 17,
2022.
According to the most recent government motion which was made official on January 12th,
schools are approved to return to onsite learning beginning January 17th. Our school will follow
Covid Free Setting and UP-DMHTT measures prescribed by the government strictly.

ATK testing & Thai Save Thai
All students and parents need to submit negative ATK test results, as well as an updated receipt
from Thai Save Thai to your homeroom TAs by 12:00 Noon on Sunday January 16th.
Reminders Regarding Traveling
If you travel to a risk province, we kindly ask that your family self-quarantine for 5 days, monitor
your symptoms and submit a negative ATK test result every 3 days. This is to protect our entire
ACIS community as best as we can.
According to government regulation, any student or parent who visits an “at-risk” location within
Chiang Mai, is required to report to a local hospital for an RT-PCR test and inform the school for
further instructions regarding learning from home. If the RT-PCR test result is negative you still
need to self - quarantine for 14 days.
We look forward to seeing our Phoenix Flames on Monday, January 17th. Thank you for your
support of our educational program.
Sincerely,
ACIS Administration Team
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วันพฤหัสบดีท่ี 13 มกราคม 2565
เรี ยน ผูป
้ กครองทุกทา่ น
ทางโรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส มีความยินดีท่ีจะแจง้ ให้ผูป
้ กครองทุกทา่ นทราบวา่ โรงเรี ยนได้
รับอนุ ญาตให้เปิ ดเรี ยนในรู ปแบบปกติ (onsite) ได้ตั้งแต่วันจั นทร์ท่ี 17 มกราคม 2565 ตามมติคณะ
้ ้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
กรรมการโรคติดตอ่ จังหวัดเชียงใหม่ ครัง้ ที่ 3/2565 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 ทังนี
ความปลอดภัยส ำหรับองคก
์ ร (Covid Free Setting) และมาตรการ UP-DMHTT อยา่ งเคร่งครัด
การตรวจ ATK Testing และแบบประเมินอาการเสี่ ยง Thai Save Thai
นักเรี ยน และผูป
้ งสง่ ผลตรวจ ATK test ที่มีผลตรวจเป็ นลบ และผลของแบบประเมินอาการ
้ กครองจ ำเป็ นตอ
่
เสียง Thai Save Thai ให้กับครู ผูช้ ว่ ย (TA) ภายในเที่ ยงวั น (12:00 น.) ของวั นอาทิ ตยท
์ ่ี 16 มกราคม

การเดิ นทาง
หากทา่ นผูป
้ กครอง และครอบครัวไดเ้ ดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดเสี่ยง ทางโรงเรี ยนขอความร่วมมือให้ทา่
นกักตัวเอง (self-quarantine) เป็ นระยะเวลา 5 วัน เพื่อท ำการสั งเกตอาการ และโปรดสง่ ผลตรวจ ATK test ที่มี
ผลตรวจเป็ นลบ ในทุกๆ 3 วัน เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในโรงเรี ยน
ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ของคณะกรรมการโรคติดตอ่ จังหวัดเชียงใหม่ นักเรี ยน
หรื อผูป
มีความจ ำเป็ นตอ
้ งเขา้ รับการตรวจ
้ กครองทา่ นใดที่ไดเ้ ดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงภายในจังหวัดเชียงใหม่
RT-PCR ที่โรงพยาบาล และแจง้ ให้ทางโรงเรี ยนรับทราบ ถึงแมว้ า่ ทา่ นมีผลตรวจ RT-PCR ที่มีคา่ เป็ นลบ ทา่ น
ตอ
้ งกักตัวเอง (self-quarantine) เป็ นระยะเวลา 14 วัน
โรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส หวังเป็ นอยา่ งยิง่ ที่จะไดต
้ อ
้ นรับนักเรี ยน และผูป
้ กครองในวันจันทร์
ที่ 17 มกราคมนี้ และขอขอบพระคุณทา่ นผูป
้ กครองที่ไวว้ างใจให้ทางโรงเรี ยนดูแลบุตรหลานของทา่ น
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ดว้ ยความเคารพอยา่ งสูง
ฝ่ายบริ หารโรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส
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敬爱的父母及监护人，
我们很高兴地通知您，我们将于 2022 年 1 月 17 日星期一返校进行学习。经_____委员会批
准，学校从 1 月 17 日开始恢复现场教学。
ATK 测试和Thai Save Thai
所有学生和家长都需要在 1 月 16 日星期日中午 12:00 之前将阴性 ATK 测试结果以及来自
Thai Save Thai 的更新收据提交给您的班主任助教。
出行注意事项
如果您前往风险省份，我们恳请您和家人自我隔离 5 天，监测您的症状并每 3 天提交一次
ATK 检测阴性结果。这是为了尽可能保护我们整个 ACIS 校区。
根据政府规定，任何访问过清迈“危险”地点的学生或家长都必须到当地医院进行 RT-PCR 测
试，并通知学校并获得有关在家学习的进一步指示。虽然RT-PCR 检测结果为阴性，您仍需要自
我隔离 14 天。
我们期待在 1 月 17 日星期一的重逢。感谢您对我们教育计划的支持！
真挚地，
ACIS 管理团队

Chiangmai Provincial Education Office
156 Moo 3 Tambol Mae Sa
Amphoe Mae Rim, Chiangmai 50180
13 January 2022
Subject: Permission to provide onsite teaching and learning for educational institution that have been approved by
Chiangmai Communicable Disease Committee
Dear the list in attachment
Reference: Letter from Chiangmai Provincial Education Office dated 10 January 2022
According to the letter from Chiangmai Provincial Education Office has informed Chiang Mai
Communicable Disease Committee's order regarding the measures to postpone the opening of onsite teaching and
learning provision from January 10, 2022 onwards and more details has been informed already,
In this regard, the resolution of Chiang Mai Communicable Disease Committee in the meeting No. 3/2022
on January 12, 2022 has given permission for educational institutions that have been approved by Chiang Mai
Communicable Disease Committee to be able to provide onsite teaching and learning from January 17, 2022
onwards. Chiang Mai Provincial Education Office would like to inform educational institutions and proceed as
follows:
1. Educational institutions that have been approved by Chiang Mai Communicable Disease Committee
to provide onsite teaching and learning shall strictly follow the safety measures for the organization
(COVID Free Setting) and UP-DMHTT measures.
2. Educational agencies shall supervise and monitor schools/educational institution and report to Chiang
Mai Provincial Education Office.
3. For educational institution that have not applied for permission to use school buildings or places to
provide onsite teaching and learning to proceed in accordance with the guidelines for considering
permission to organize onsite teaching and learning during the spread of COVID-19 pandemic.
Please be informed accordingly.
Best Regards,
Mrs. Yupin Buakom
(Chiangmai Provincial Education Office)
Education Development Group:
Tel: +6653-218599-22

