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Chiang Mai, Thailand 50140
052-135069; info@acis.ac.th
Sunday January 23, 2022
Dear parents and guardians,
We would like to inform you all that today we have a confirmed positive COVID-19 test result in
K3. We have consulted with the Ministry of Public health, as well as our own COVID-19 safety
policies regarding next steps. Due to the last date of exposure for students being Friday January
21st, the class will close for 1 day, on Monday January 24, 2022 and class will resume onsite
beginning Tuesday January 25, 2022. While the class is closed, lessons with Mr. Kerr, specials
and language class for K3 will be conducted online through live lessons, according to our
“on-campus” schedule. Students in K3 who test negative for COVID-19 on Monday evening may
return to onsite learning on Tuesday January 25, 2022.
While the classroom is closed, the following actions will be taken according to our COVID-19
safety guidelines:
1. All materials in the classroom will be cleaned with Dettol cleaning solution.
2. The classroom will be sanitized using our UVC cleaning light.
3. The windows will remain open and air conditioners will remain turned off to promote
healthy air flow.
High risk students (who will be notified privately by ACIS) will remain at home and learn online
until Monday January 31 and be allowed back on campus with a negative ATK test result. For
more information regarding identifying whether or not you or a family member may be
considered high risk or low risk of contracting COVID-19, please read the following information
from the ATK Coordination Center or contact your local hospital.

Sincerely,
ACIS Administration Team
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วันอาทิตย์ท ี่ 23 มกราคม 2565
เรียน ผู ้ปกครองทุกท่าน
ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอเรียนแจ ้งให ้ทุกท่านทราบว่า ในวันนีโ้ รงเรียนมี
ื้ COVID-19 ซงึ่ มีผลตรวจเป็ นบวก ในระดับชน
ั ้ เรียนอนุบาล 3
การตรวจพบผู ้ป่ วยยืนยันทีต
่ ด
ิ เชอ
ี งใหม่ รวมถึงปฏิบต
(K3) ซงึ่ โรงเรียนได ้มีการปรึกษากับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชย
ั ต
ิ าม
ื้
ั ผัสกับผู ้ป่ วยยืนยันของนักเรียนวัน
มาตรการป้ องกันโรคติดเชอ
COVID-19 และเนือ
่ งจากการสม
สุดท ้ายคือวันศุกร์ท ี่ 21 มกราคม 2565 ทางโรงเรียนจะงดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ
ั ้ เรียนอนุบาล 3 (K3) เป็ นระยะเวลา 1 วัน คือในวันจันทร์ท ี่ 24 มกราคม 2565
(onsite) สำหรับชน
และจะกลับมาเปิ ดทำการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (onsite) ในวันอังคารที้ 25 มกราคม 2565
โดยโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (online) ในวันจันทร์ท ี่ 24 มกราคม สำหรับ
ั ้ เรียนอนุบาล 3 (K3) ตาม
วิชาทีส
่ อนโดย Mr. Kerr วิชาบังคับเลือก และวิชาภาษา ของระดับชน
ื้ COVID-19 ทีม
ตารางสอนของการเรียนในรูปแบบปกติ ทัง้ นีน
้ ักเรียนทีม
่ ผ
ี ลตรวจหาเชอ
่ ค
ี า่ เป็ นลบ
และสง่ ให ้กับทางโรงเรียนภายในชว่ งเย็นของวันจันทร์ท ี่ 24 มกราคม 2565 จะสามารถกลับมาเรียน
ในรูปแบบปกติ (onsite) ได ้ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565
ั ้ อนุบาล 3 (K3) ทางโรงเรียนจะดำเนินการตาม
ในระหว่างทีม
่ ก
ี ารปิ ดห ้องเรียนระดับชน
ื้ COVID-19 ดังต่อไปนี:้
มาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชอ
ื้ ด ้วยน้ำยา
1. อุปกรณ์การเรียนทุกชนิดในห ้องเรียนจะถูกทำความสะอาด และฆ่าเชอ
ทำความสะอาด Dettol
้ อ
ื้ โรคด ้วยแสง UVC ในห ้องเรียน
2. จะมีการใชเครื
่ งฆ่าเชอ
3. จะมีการเปิ ดหน ้าต่างในห ้องเรียน และปิ ดเครือ
่ งปรับอากาศเพือ
่ ให ้อากาศถ่ายเทได ้
อย่างสะดวก
ี่ งสูง ซงึ่ ทางโรงเรียนจะแจ ้งให ้ทราบเป็ นการสว่ นตัว จะทำการ
สำหรับนักเรียนทีเ่ ป็ นผู ้เสย
เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยต ้องสง่ ผลตรวจ ATK ทีม
่ ค
ี า่ เป็ น
ลบให ้กับโรงเรียนก่อนทีจ
่ ะมาเรียนตามปกติ (onsite) สำหรับข ้อมูลทีร่ ะบุวา่ ตัวท่านผู ้ปกครองหรือ
ิ ในครอบครัวเป็ นผู ้สม
ั ผัสเสย
ี่ งสูงหรือเสย
ี่ งต่ำ ท่านสามารถศก
ึ ษาข ้อมูลรายละเอียดได ้จาก
สมาชก
จุดตรวจ ATK หรือโรงพยาบาลใกล ้บ ้านท่าน

จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ

ด ้วยความเคารพอย่างสูง
ฝ่ ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส
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敬爱的家长及监护人：
我们想通知大家，今天我们在 K3 中确认了一例COVID-19 检测结果呈阳性。我们已与
公共卫生部以及我校有关COVID-19 安全政策就后续步骤进行了协商。由于学生们的最后
接触日期是 1 月 21 日星期五，因此本班级将在 2022 年 1 月 24 日星期一关闭 1 天，并从
2022 年 1 月 25 日星期二开始恢复现场上课。根据我们的“校内”课程表，K3 的 Kerr班主
任的课、特别课程和语言课程将通过在线直播进行。周一晚上 COVID-19 检测呈阴性的
K3 学生可在 2022 年 1 月 25 日周二返校进行现场学习。
在关闭教室期间，将根据我们的 COVID-19 安全指南采取以下措施：
1. 教室中的所有材料都将使用 Dettol 清洁液进行清洁。
2. 教室将使用我们的 UVC 清洁灯进行消毒。
3. 窗户将保持打开状态，空调将保持关闭状态，以促进健康的空气流通
高风险接触的学生（学校会单独通知）将留在家里进行在线学习，直到 1 月 31 日星期一，
提供ATK测试结果为阴性后，就可以返回校园。有关确定您或您的家庭成员是否被视为高
风险或低风险接触者的更多信息，请阅读 ATK 协调中心的以下信息或联系您当地的医院。

真挚地，
ACIS 管理团队

