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Wednesday January 26, 2022
Dear parents and guardians,

We are excited to announce that this semester’s After-School Clubs program will begin soon!
Please read through the following details for more information about start dates and make - up
sessions for missed clubs from last semester’s online learning period.

Dates
The ACIS After-School Clubs program will be offered in two sessions this semester:

Session 1
January 31st - March 3rd for all returning students who were registered for clubs but could not
participate once the school moved to online learning, during Semester 1. In order to qualify for
these 5 weeks of clubs, your student must have been registered for the After-School Clubs
program last semester, which began on October 4th. Students may only participate in the
clubs they were registered for last semester and are not allowed to switch clubs.

Session 2
March 7th - June 9th is available for all ACIS students who would like to participate in our
After-school clubs. Registration for clubs will be open for all students beginning on Monday
February 28th and clubs will begin on Monday March 7th.

Program Details
Session 1 after-school clubs will be the same as last semester, and will follow the same
schedule. Session 2 clubs may be modified based on student interest and staff availability.
Details regarding Session 2 clubs will be issued closer to Session 2 registration start date,
which is Monday February 28th.

Registration & Cost
If your student is a returning student from last semester and was registered for Semester 1
clubs, please fill out the attached confirmation form to verify your child’s participation in Session
1 after-school clubs. If you have any financial questions regarding account balances, please
contact our Finance Dept by phone at 053-135069, etc. 102. If you would like to confirm the
days and clubs your child is registered for in Session 1, please contact your child’s homeroom
TA.
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Session 1 After - School Clubs Program
Registration Confirmation

Student Nickname: Homeroom Class:
Parent Name: Tel. Contact:

I confirm that my child actively participated in the ACIS After-School Program last semester. My
child will participate in Session 1 after-school clubs this semester from January 31st - March
3rd. I understand that he or she will be in clubs from 3:45 - 4:45 on designated afternoons and
that I am responsible for providing a means for my child to be picked up every afternoon he or
she is in a club, by 5:00.

(Parent signature)

Session 1 Club Schedule (January 31 - March 3):

Group Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

K1-K3
Story & Craft

Club
(Scott)

Kindy Canteen

Cooking
(Van)

Kindy Canteen

Thai
(Bowie)

Kindy Canteen

Chinese
(Meng)

Kindy Canteen

Clayworks
(outsourced)

Art Room

G1-G2
Cooking

(Van)
Canteen

Board Games
(Kerr)

Language Lab 1

Chinese
(Summers)

Canteen

STEM Builders
(Yandell)

STEM Room

Clayworks
(outsourced)

Art Room

G3-G4
Chinese

(Yan)
Art Room

STEM Builders
(Yandell)

STEM Room

Board Games
(Kerr)

Language Lab 1

Reading
(Lane)

Language Lab 1

Clayworks
(outsourced)

Art Room

G5-G7

3D Model &
Design

(Yandell &
Starita)

Computer Room

No club
Coding
(Starita)

Computer Room

Board Games
(Kus)

Music Room

Clayworks
(outsourced)

Art Room
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วนัพธุที� 26 มกราคม 2565
เรยีน ผูป้กครองทกุทา่น

ทางโรงเรยีนนานาชาตอิเมรกิาน่า ไชนสี ขอเรยีนแจง้ใหท้า่นทราบวา่ โรงเรยีนจะจัด
กจิกรรมหลงัเลกิเรยีน (After-School Clubs program) สําหรับภาคเรยีนที� 2 ในเร็วๆ นี� ดงันั�นขอ
ความกรณุาทา่นผูป้กครองโปรดศกึษารายละเอยีดดา้นลา่งนี�เกี�ยวกบัวนัที�เริ�มเรยีน และการสอน
ชดเชยของกจิกรรมหลงัเลกิเรยีนในภาคเรยีนที�ผา่นมาในชว่งที�มกีารเรยีนการสอนผา่นระบบออ
นไลน์

ชว่งวนัที�ของกจิกรรมหลงัเลกิเรยีน
ทางโรงเรยีนจัดกจิกรรมหลงัเลกิเรยีน สองชว่ง ในภาคเรยีนนี�:

ชว่งที� 1
วนัที� 31 มกราคม ถงึ 3 มนีาคม 2565 สําหรับนักเรยีนลงทะเบยีนเรยีนกจิกรรมหลงัเลกิเรยีน แต่
ไมส่ามารถเขา้รว่มไดใ้นชว่งที�โรงเรยีนจัดการเรยีนการสอนผา่นระบบออนไลนใ์นภาคเรยีนที�ผา่นมา
โรงเรยีนจะชดเชยใหสํ้าหรับนักเรยีนกลุม่นี�เป็นระยะเวลา 5 สปัดาหใ์นภาคเรยีนนี� ทั �งนี�นักเรยีน
สามารถเขา้รว่มกจิกรรมตามที�ไดล้งทะเบยีนไวใ้นภาคเรยีนที�ผา่นมาเทา่นั�น และไมส่ามารถ
เปลี�ยนแปลงกจิกรรมที�เขา้รว่มได ้

ชว่งที� 2
วนัที� 7 มนีาคม ถงึ 9 มถินุายน 2565 สําหรับนักเรยีนทกุคนที�ตอ้งการเขา้รว่มกจิกรรมหลงัเลกิ
เรยีน รวมถงึนักเรยีนที�ไมไ่ดล้งทะเบยีนเรยีนในภาคเรยีนที�ผา่นมา โดยนักเรยีนสามารถลงทะเบยีน
เขา้รว่มไดต้ั �งแตว่นัจันทรท์ี� 28 กมุภาพันธ ์2565 โดยกจิกรรมหลงัเลกิเรยีนจะเริ�มตั �งแตว่นัจันทรท์ี� 7
มนีาคม 2565 เป็นตน้ไป

รายละเอยีดของกจิกรรมหลงัเลกิเรยีน
กจิกรรมหลงัเลกิเรยีนชว่งที� 1 จะมรีายละเอยีด และตารางเรยีนเหมอืนกบัภาคเรยีนที�ผา่นมา

สําหรับกจิกรรมหลงัเลกิเรยีนชว่งที� 2 อาจมกีารปรับเปลี�ยนรายละเอยีดของกจิกรรมตามความสนใจ
ของนักเรยีน และจํานวนครผููส้อน  ทั �งนี�โรงเรยีนจะสง่รายละเอยีดตา่งๆ ของกจิกรรมหลงัเลกิเรยีน
ชว่งที� 2 กอ่นวนัจันทรท์ี� 28 กมุภาพันธ ์2565 ซึ�งเป็นวนัที�เริ�มเปิดใหล้งทะเบยีนเขา้รว่ม
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การลงทะเบยีน และคา่ธรรมเนยีมของกจิกรรมหลงัเลกิเรยีน
หากบตุรหลานของทา่นไดล้งทะเบยีนเขา้รว่มกจิกรรมหลงัเลกิเรยีนในภาคเรยีนที�ผา่นมา

ขอความกรณุากรอกรายละเอยีดในแบบฟอรม์เพื�อยนืยนัการเขา้รว่มกจิกรรมหลงัเลกิเรยีนชว่งที� 1
หากผูป้กครองมคํีาถามหรอืขอ้สงสยัใดๆ เกี�ยวกบัคา่ลงทะเบยีน ทา่นสามารถตดิตอ่ไดท้ี�แผนก
การเงนิ เบอรโ์ทรศพัท ์053-135069 ตอ่ 102 และหากผูป้กครองตอ้งการยนืยนัใหบ้ตุรหลานเขา้
รว่มกจิกรรมหลงัเลกิเรยีนชว่งที� 1 ตามวนั เวลา ดงักลา่ว และกจิกรรมที�ไดล้งทะเบยีนไว ้ทา่น
สามารถแจง้ความประสงคไ์ดท้ี�ครผููช้ว่ย (TA) ของบตุรหลานของทา่น

แบบฟอรม์ยนืยนัการลงทะเบยีน
เขา้รว่มกจิกรรมหลงัเลกิเรยีนชว่งที� 1

ชื�อเลน่ของนักเรยีน: ___________ ระดบัชั �นเรยีน:
ชื�อผูป้กครอง: เบอรโ์ทรศพัท:์

ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่บตุรหลานไดล้งทะเบยีนเขา้รว่มกจิกรรมหลงัเลกิเรยีนในภาคเรยีนที�ผา่นมา และ
จะเขา้รว่มกจิกรรมหลงัเลกิเรยีนชว่งที� 1 ในภาคเรยีนนี� ตั �งแตว่นัที� 31 มกราคม ถงึ วนัที� 3 มนีาคม
2565 ขา้พเจา้ทราบเป็นอยา่งดวีา่บตุรหลานจะเขา้รว่มกจิกรรมดงักลา่วตั �งแตเ่วลา 15:45 - 16:45
น.  และขา้พเจา้จะรับผดิชอบในการรับบตุรหลานกลบับา้นหลงัเสร็จสิ�นกจิกรรมหลงัเลกิเรยีนภายใน
เวลา 17:00 น.

(ลายเซน็ของผูป้กครอง)

mailto:info@acis.ac.th


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

ตารางกจิกรรมหลงัเรยีนชว่งที� 1  (ระหวา่งที� 31 มกราคม - 3 มนีาคม):

กลุม่นกัเรยีน วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพธุ วนัพฤหสับดี วนัศกุร ์

ระดบัชั �นอนุบาล 1
ถงึ อนุบาล 3

(K1-K3)

เลา่นทิานและงาน
ประดษิฐ์

(Ms.Scott)
โรงอาหารของ
ช ั�นอนบุาล

ทําอาหาร
(ครแูวน)

โรงอาหารของ
ช ั�นอนบุาล

ภาษาไทย
(ครโูบวี�)

โรงอาหารของ
ช ั�นอนบุาล

ภาษาจนี
(Ms.Meng)

โรงอาหารของ
ช ั�นอนบุาล

ศลิปะงานปั�น
(วทิยากรภายนอก)
หอ้งเรยีนศลิปะ

ระดบัชั �นเกรด 1
ถงึ เกรด 2
(G1-G2)

ทําอาหาร
(ครแูวน)
โรงอาหาร

บอรด์เกม
(Mr.Kerr)

หอ้งเรยีนภาษา 1

ภาษาจนี
(Mr.Summers)
โรงอาหาร

STEM
(Mr.Yandell)

หอ้งเรยีน STEM

ศลิปะงานปั�น
(วทิยากรภายนอก)
หอ้งเรยีนศลิปะ

ระดบัชั �นเกรด 3
ถงึ เกรด 4
(G3-G4)

ภาษาจนี
(Ms.Yan)

หอ้งเรยีนศลิปะ

STEM
(Mr.Yandell)

หอ้งเรยีน STEM

บอรด์เกม
(Mr.Kerr)

หอ้งเรยีนภาษา 1

การอา่น
(Mr.Lane)

หอ้งเรยีนภาษา 1

ศลิปะงานปั�น
(วทิยากรภายนอก)
หอ้งเรยีนศลิปะ

ระดบัชั �นเกรด 5
ถงึ เกรด 7
(Gถ-G7)

การออกแบบ
โมเดล 3 มิติ (3D)
(Mr.Yandell และ

Mr.Starita)
หอ้งเรยีนวชิา
คอมพวิเตอร์

ไมม่กีจิกรรมหลงั
เลกิเรยีน

โคด้ดิ�ง
(Mr.Starita)
หอ้งเรยีนวชิา
คอมพวิเตอร์

บอรด์เกม
(Mr.Kus)

หอ้งเรยีนดนตรี

ศลิปะงานปั�น
(วทิยากรภายนอก)
หอ้งเรยีนศลิปะ
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2022 年 1 月 26 日星期三

尊敬的父母及监护人：

我们很高兴地宣布，本学期的课后兴趣班计划即将开始！请仔细阅读以下详细信息，来了解
有关上学期在线学习期间错过的课程及开始日期和补课的更多信息。

日期

ACIS 课后俱乐部计划将在本学期分两个阶段：

第 一阶段

1 月 31 日 - 3 月 3 日，在上期所有已注册的兴趣班，因为疫情上网课而无法进行兴趣课的学
生有资格参加这五周的兴趣班，您的孩子必须是从去年10月4日上学期已注册了学校的兴趣班，
学生只能参加他们上学期已注册的兴趣课，不得更换。

第 二阶段

3 月 7 日至 6 月 9 日适用于所有愿意参加学校的课后兴趣班的学生。兴趣班将于 2 月 28 日
星期一开始对所有学生开放注册，兴趣班将开始于 3 月 7 日星期一。

课程详情

第一阶段兴趣班将与上学期的课程和时间表一致。第二阶段兴趣班可以根据学生的兴趣和工
作人员的时间进行修改。有关第二阶段的详细信息将在注册日期开始前（即 2 月 28 日星期一）发
布。

注册和费用

如果您的孩子是上学期的返校学生并已经注册了第一学期的兴趣班，请填写随附的确认表，
以确认您的孩子参加第一阶段的兴趣班。如果您对账户余额有任何财务问题，请通过电：
053-135069转102联系我们的财务部。

如果您想确认您的孩子在第一阶段注册的日期和兴趣课，请联系您孩子的班主任或者助教。
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第 一阶段 - 学校兴趣班计划

注册确认

学生英文名： 班主任：

家长姓名： 家长电话：

我确认我的孩子上学期积极参加了 ACIS 课后兴趣班计划。 并愿意孩子将于 1 月 31 日至 3
月 3 日参加本学期第一阶段的兴趣课。 孩子将在下午 3:45 至 4:45 进行兴趣班的课程，作为家
长，我有责任在5点之前将我的孩子接走。

（家长签名）

第一阶段兴趣班时间表（1 月 3 日 - 3 月 3 日）：

班级 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五

K1-K3
讲故事 & 手工

(Scott)
幼儿园餐厅

美食烹饪
(Van)

幼儿园餐厅

泰语
(Bowie)
幼儿园餐厅

中文
(Meng)
幼儿园餐厅

彩泥
(outsourced)
美术教室

G1-G2
美食烹饪

(Van)
餐厅

棋盘游戏
(Kerr)

一号语言教室

中文
(Summers)
餐厅

STEM
(Yandell)
STEM 教室

彩泥
(outsourced)
美术教室

G3-G4
中文
(Yan)
美术教室

STEM
(Yandell)
STEM 教室

棋盘游戏
(Kerr)

一号语言教室

英语阅读
(Lane)

一号语言教室

彩泥
(outsourced)
美术教室

G5-G7
3D 模型 & 设计

(Yandell &
Starita)
电脑教室

没有兴趣班
编程

(Starita)
电脑教室

棋盘游戏
(Kus)
音乐教室

彩泥
(outsourced)
美术教室
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