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 February 9, 2022
Dear parents and guardians,
We would like to inform you that today a member of our IT staff has tested positive for
COVID-19 via local hospital confirmation. Due to the proximity of office location, we have
identified all members of our IT department as well as our Thai and Chinese language teachers
as high risk, which means that these staff members must remain quarantined at home for the
next 7 days, monitor symptoms and submit ATK tests results to ACIS administration throughout
their quarantine.
In light of this situation, our students are considered low risk. Our campus will remain open for
onsite learning. We ask parents to monitor their children for symptoms and to inform the school
if symptoms arise. If you wish your child to remain at home for safety concerns, we support your
decision and ask that you please contact your homeroom TA. Our teachers are continuing to
post assignments with instructions to Google Classroom. We can arrange small group or
individual calls to your child throughout the week to help support their academic needs.
Until Thursday February 18th, language classes will be taught live online in our classrooms,
utilizing our campus technology.
Bring Your Own Device Request
In order to facilitate live online classes on campus, we kindly ask that students in G4 - G7 be
allowed to bring their own devices (a laptop or tablet device; we do not allow cellphones on
campus during the school day) and a pair of headphones to school for their language classes.
Doing so will help us keep students in one location, properly supervised by our onsite teaching
staff. Our teachers will host class live from their home, via Google Meets. While devices are at
school, we require students to keep them in their cubby, or safely packed in their backpacks to
prevent damage or theft and to ensure that students are not on screens throughout the entire
school day. Our device policy requires that students assume responsibility for these devices
while they are in use in the classroom and to abide by our school’s rule to have them properly
stored when not in use.
If you have any further questions, please feel free to contact our administration office at
052-135069 or by email at info@acis.ac.th.
Thank you so much for your support of our educational program.
Sincerely,
ACIS Administration Team
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วันพฤหัสบดีท ี่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
เรียน ผู ้ปกครองทุกท่าน
ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอเรียนแจ ้งให ้ทุกท่านทราบว่า จากการตรวจ ที่
ื้ COVID-19 ในวันนีพ
โรงพยาบาลเพือ
่ หาเชอ
้ บว่าบุคลากรฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีผล
ตรวจยืนยันเป็ นบวก เนือ
่ งด ้วยบุคลากรดังกล่าวได ้ใชห้ ้องทำงานเดียวกันกับครูผู ้สอนวิชาภาษาไทย
และภาษาจีน ดังนัน
้ บุคลากรฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ครูผู ้สอนวิชาภาษาไทย และภาษาจีน
ี่ งสูง
ิ เหตุ
ื้
ถือเป็ นผู ้ทีม
่ ค
ี วามเสย
เพือ
่ เป็ นการปฏิบต
ั ต
ิ ามแผนเผชญ
เมือ
่ พบผู ้ป่ วยยืนยันติดเชอ
ี่ งสูงมีความจำเป็ นต ้องกักตัว (quarantine) เพือ
COVID-19 ในโรงเรียน ผู ้ทีม
่ ค
ี วามเสย
่ สงั เกต
อาการเป็ นระยะเวลา 7 วัน และสง่ ผล ATK ให ้กับทางโรงเรียนตลอดระยะเวลาทีก
่ ก
ั ตัว
ี่ งต่ำ และโรงเรียนจะยังสามารถเปิ ดทำการเรียน
ในขณะนี้ นักเรียนยังถือว่าเป็ นผู ้ทีม
่ ค
ี วามเสย
การสอนในรูปแบบปกติ (onsite) ทัง้ นีข
้ อความร่วมมือท่านผู ้ปกครองโปรดสงั เกตอาการของบุตร
ื้ COVID-19
หลานท่าน และแจ ้งให ้ทางโรงเรียนรับทราบหากมีอาการใดๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับโรคติดเชอ
เพือ
่ ความปลอดภัยของทุกคนในโรงเรียน อย่างไรก็ตามหากผู ้ปกครองมีความประสงค์ทจ
ี่ ะให ้บุตร
หลานทำการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (online) โปรดติดต่อครูผู ้ชว่ ย (TA) ของบุตรหลาน
ท่าน ทางครูผู ้สอนจะจัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Google Classroom รวมทัง้ สง่ ใบงานหรือ
ั ดาห์ทม
แบบฝึ กหัดให ้กับนักเรียน
นอกจากนีต
้ ลอดทัง้ สป
ี่ ก
ี ารเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
ื่ สารกับครูผู ้สอนแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุม
ั ในด ้าน
นักเรียนสามารถติดต่อสอ
่ เพือ
่ สอบถามข ้อสงสย
วิชาการ ซงึ่ ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และภาษาจีนผ่านระบบออนไลน์จนถึง
วันศุกร์ท ี่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

์ ว
่ นต ัวมาใช ้
การนำอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกสส
เพือ
่ เป็ นการสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
และภาษาจีนผ่านระบบออนไลน์
ั
้
โรงเรียนอนุญาตให ้นักเรียนในระดับชนเกรด 4 ถึง เกรด 7 (G4-G7) นำอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส ์
่ คอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ต และหูฟัง อย่างไรก็ตามโรงเรียนไม่อนุญาตให ้นักเรียน
สว่ นตัวเชน
ั ท์มอ
้
นำโทรศพ
ื ถือมาใชในกระบวนการเรี
ยนการสอนวิชาภาษาทีโ่ รงเรียน ซงึ่ ครูผู ้สอนจะทำการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์ผา่ นทางโปรแกรม Google Meets และจะมีบค
ุ ลากรค่อยให ้คำแนะนำ
กับนักเรียนในห ้องเรียนตามปกติ
(onsite)
ทางโรงเรียนขอความร่วมมือนักเรียนทีน
่ ำอุปกรณ์
์ ว่ นตัวมาใชที
้ โ่ รงเรียน ให ้เก็บอุปกรณ์ดงั กล่าวในชน
ั ้ ว่างกระเป๋ า หรือเก็บอย่างมิดชด
ิ
อิเล็กทรอนิกสส
ี หายหรือความสูญหายทีอ
ไว ้ในกระเป๋ าสว่ นตัว เพือ
่ ป้ องกันความเสย
่ าจเกิดขึน
้ และเพือ
่ ให ้แน่ใจว่า
์ ว่ นตัวมา
นักเรียนจะไม่ใชอุ้ ปกรณ์ดงั กล่าวตลอดทัง้ วัน ทัง้ นีน
้ โยบายการนำอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกสส
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้
ใชของทางโรงเรี
ยนระบุไว ้ว่า นักเรียนต ้องมีความรับผิดชอบในการใชอุ้ ปกรณ์ดงั กล่าวในห ้องเรียน
้
และให ้เก็บรักษาไว ้ในทีป
่ ลอดภัยเมือ
่ ไม่ได ้มีการใชงาน

ั ใด ๆ ท่านสามารถติดต่อฝ่ ายบริหารของทางโรงเรียน
หากผู ้ปกครองมีคำถามหรือข ้อสงสย
ั ท์ 052-135069 หรือทางอีเมลได ้ที่ info@acis.ac.th หรือทางโทรศพ
ั ท์ได ้ที่
ได ้ทีเ่ บอร์โทรศพ
เบอร์ 052-135-069

จึงเรียนมาเพือ
่ โปรดทราบ
โรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส ขอขอบพระคุณทา่ นผูป
้ กครองที่ไวว้ างใจให้ทางโรงเรี ยนดูแลบุตร
หลานของทา่ น

ด ้วยความเคารพอย่างสูง
ฝ่ ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส
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2022 年 2 月 9 日星期四

尊敬的父母和监护人:
我们想通知您，今天我们的一名 IT 员工通过当地医院确认检测出 COVID-19 呈阳性。
由于靠近办公地点，我们已将 IT 部门的所有成员以及泰语和中文教师确定为高风险人员，
这意味着这些工作人员必须在接下来的7天内在家隔离，监测症状，同时隔离期间将 ATK
测试结果提交给 ACIS 管理部门。
鉴于这种情况，我们的学生被认为是低风险的。我们的校园将继续开放供现场学习。
我们要求家长监测孩子的症状，并在出现症状时通知学校。如果您出于安全考虑希望您的
孩子留在家中，我们支持您的决定并要求您联系您的班主任和助教。我们的老师会继续向
Google 课堂发布带有说明的作业。 我们可以在整个星期为您的孩子安排小组或个人链接
，以帮助满足他们的学业需求。
直到 2 月 18 日星期四，我们将利用我们的校园技术，在我们的教室在线直播语言课
程。
自带设备请求
为了方便校园内的在线直播课程，我们恳请 G4 - G7 的学生允许携带自己的设备（笔记
本电脑或平板设备；我们不允许在校期间使用手机）和一副耳机去学校上他们的语言课。这
样做将帮助我们将学生留在一个地方，并由我们的现场教学人员进行适当监督。 我们的老
师将通过 Google Meets 在家中进行现场直播。当设备在学校时，我们要求学生将它们放
在他们的储物柜里，或安全地装在他们的背包中，以防止损坏或被盗，并确保学生在整个上
学日都不会出现在屏幕上。我们的设备政策要求学生在课堂上使用这些设备时承担责任，
并遵守我们学校的规定，以便在不使用时妥善存放这些设备。
如果您有任何其他问题，请随时联系我们的行政办公室，电话 052-135069 或发送电
子邮件至 info@acis.ac.th。
非常感谢您对我们教育计划的支持。
真挚地，
ACIS 管理团队

