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 December 6, 2021
Dear parents and guardians,
We would like to take a moment and update you on the current situation of schools re-opening
to on-site learning in Chiang Mai. Currently a few schools, including government schools and
international schools, have been allowed to open as their total populations do not exceed 100
people. A few other schools, including UCIS have been allowed to open but only the specific
grades of 6, 9, and 12.
ACIS’s request to open will be reviewed this week, by a special Monitoring committee. This
committee will consider any special cases for allowing us to open to on-site learning. It is likely
that only certain grade levels will be allowed on campus. This is not due to any special request
ACIS has made but rather the committee itself and what they deem educationally appropriate
and safe for the Chiang Mai Community. As soon as we have been given any kind of approval to
open any of our grade levels, we will inform you promptly, in order to get our students back on
campus and in the classrooms.
Thank you so much, as always, for your continued support of our educational program.
Sincerely,
ACIS Administration Team
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敬爱的父母及监护人，
我们想花一点时间向您介绍清迈学校重新开放现场学习的现状。目前，包括公立学校和国际
学校在内的一些学校已获准开放，但是要求在校总人口不得超过 100 人。包括 UCIS 在内的其他
几所学校已获准开放，但仅限于特定的 六、九 和 十二 年级。
ACIS 的开放请求将在本周由一个特别监督委员会进行审查。该委员会将考虑允许我们开放
现场学习的任何特殊情况。校园里很可能只允许某些年级进行现场教学。这不是因为 ACIS 提出
了任何特殊要求，而是因为委员会本身以及他们认为对清迈社区在教育方面合适和安全的要求。
一旦我们获得开放任何年级的任何形式的批准，我们将立即通知您，以使我们的学生重返校园和
课堂。
非常感谢您 一如既往对我们教育计划的持续支持！
真挚地，
ACIS 管理团队
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วันจันทร์ท่ี 6 ตุลาคม 2564
เรี ยน ผู้ปกครองทุกทา่ น
ทางโรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส ขอเรี ยนแจง้ ให้ทา่ นทราบเกี่ยวกับขอ
้ มูลขา่ วสารฉบับลา่ สุดใน
่
้
การกลับมาเปิ ดท ำการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนตามปกติ (onsite) ซึงในเวลานี มีเพียงโรงเรี ยนนานาชาติ และ
้
ึ ษาของภาครัฐเพียงไมก
สถานศก
เ่ กิน 100 คน ไดร้ ั บอนุ ญาตจากทางส ำนักงาน
่ ่ีแหง่ ที่มีจ ำนวนนักเรี ยนทังหมดไม
ึ
ศกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
และคณะท ำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ึ ษาอื่นๆ เชน
COVID-19 ให้เปิ ดท ำการเรี ยนการสอนตามปกติ (onsite) ส ำหรับสถาบันการศก
่ โรงเรี ยนนานา
้ ยนเกรด 6
้
ชาติยูนิตี คอนคอร์ด (UCIS) ไดร้ ั บอนุ ญาตให้เปิ ดท ำการเรี ยนการสอนตามปกติเฉพาะในระดับชั นเรี
(G6) เกรด 9 (G9) และเกรด 12 (G12)
ส ำหรับค ำขอเปิ ดท ำการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนตามปกติ (onsite) ของทางโรงเรี ยนจะไดร้ ั บการ
พิจารณาเป็ นกรณี พิเศษโดยคณะท ำงานติดตามภายในสั ปดาหน
์ ้ี ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองจะนำเสนอประเด็น
้ ยนบางระดับเชน
ส ำคัญในการขอยื่นเปิ ดโรงเรี ยนตอ่ คณะท ำงานติดตาม และอาจเป็ นไปไดว้ า่ ระดับชั นเรี
่ เกรด 1
้ ้ เนื่ องจากทางคณะท ำงานติดตาม
เกรด 2 และ เกรด 6 จะไดร้ ั บอนุ ญาตให้เปิ ดท ำการเรี ยนการสอนตามปกติ ทังนี
และประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เห็นความส ำคัญ และความเหมาะสมของ
้ ั งกลา่ ว รวมไปถึงความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ใน
นักเรี ยนที่อยูใ่ นระดับชั นด
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อทางโรงเรี ยนไดร้ ั บอนุ ญาตจากทางคณะท ำงานติดตามให้เปิ ดท ำการเรี ยนการสอนตามปกติ
โรงเรี ยนจะแจง้ ให้ทา่ นผูป
้ กครองรับทราบโดยเร็วที่สุด

โรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส ขอขอบพระคุณทา่ นผูป
้ กครองที่ไวว้ างใจให้ทางโรงเรี ยนดูแลบุตร
หลานของทา่ น
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ดว้ ยความเคารพอยา่ งสูง
ฝ่ายบริ หารโรงเรี ยนนานาชาติอเมริ กาน่า ไชนี ส

