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Dear parents,

We are so excited to begin a new school year with our Phoenix Flames. Unfortunately the latest
order from the Communicable Diseases Committee Chiang Mai Province, Order 93/2021, has required us
to begin our school year with online learning. Our Summer School make-up week, originally scheduled for
August 9 - 13th, has been postponed. We will update you at a more appropriate time with information on
scheduling this week. Please read the following details in order to ensure you and your family are ready
for the first day of school on August 16, 2021.

Parent Orientation
In order to comply with government restrictions regarding having large crowds on campus, we will send
out orientation information through classroom LINE groups, created by our TAs to better assist in
communicating updates to all our ACIS families. These groups will be created by the end of next week.
Important orientation information will include:

1. Welcome message from our school founders
2. Student login information for Microsoft Team
3. Class orientation for your child to meet his or her teacher
4. Orientation on our Student / Parent handbook
5. Review information of our COVID-19 safety policies and procedures

Online Learning Details
Our first day of school will remain August 16th. Once you receive login information for Teams, your child
will be able to sign in, meet their teacher, and look at their weekly online learning schedule. Our online
learning schedules are different from our on-campus weekly schedules to intentionally provide our
students with the best opportunities to learn in a variety of environments. We recognize that within our
ACIS community we have hard-working parents who may not be able to help their children maintain the
same schedule we provide on campus. If your child is unable to attend their scheduled meetings, that is
okay. Our teachers record their lesson content ahead of their meetings, giving our families ultimate control
over their student’s learning.

Picking Up Materials
Prior to August 16th, we will arrange a time to pick up learning materials for online learning. These
materials will include stationary sets, craft packs, notebooks, etc. Please check LINE routinely for further
information. We will send out further information later regarding pick-up procedures, along with a reminder
of our COVID-19 safety procedures. Thank you for your cooperation in helping us ensure everyone’s
safety.

We appreciate your faith and trust in our educational program, and are so excited to begin the 2021-2022
school year with you!

Sincerely,
ACIS Administration Team
SPARK Inspiratio�!
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เรยีน ผูป้กครองทกุทา่น

ทางโรงเรยีนนานาชาตอิเมรกิาน่า ไชนสี ขอเรยีนแจง้ใหท้า่นทราบวา่ โรงเรยีนจะเริ�มตน้การ
จัดการเรยีนการสอนในปีการศกึษาใหมใ่นเดอืนสงิหาคมนี� เพื�อเป็นการปฏบิตัติามคําสั�งของคณะ
กรรมการโรคตดิตอ่จังหวดัเชยีงใหมฉ่บบัที� 93/2564 ที�ระบไุวว้า่ใหท้างโรงเรยีนจัดการเรยีนการ
สอนในรปูแบบออนไลน์ ทางโรงเรยีนขอเลื�อนการสอนชดเชยของโปรแกรมภาคฤดรูอ้นออกไปกอ่น
ซึ�งตามกําหนดการเดมิคอืตั �งแตว่นัที� 9 ถงึ 13 สงิหาคม 2564 และโรงเรยีนจะแจง้ขอ้มลูขา่วสาร
เกี�ยวกบัการสอนชดเชยใหท้า่นทราบในชว่งเวลาที�หมาะสม ขอความกรณุาทา่นผูป้กครองโปรด
ศกึษารายละเอยีดดงัตอ่ไปนี� เพื�อใหท้า่นและครอบครัวมคีวามพรอ้มในเริ�มการเรยีนการสอนผา่น
ระบบออนไลนข์องบตุรหลานในวนัที� 16 สงิหาคม 2564

การปฐมนเิทศผูป้กครอง

เพื�อเป็นการปฏบิตัติามมาตรการของคณะกรรมการโรคตดิตอ่จังหวดัเชยีงใหมเ่กี�ยวกบัการ
หา้มจัดกจิกรรมที�มผีูเ้ขา้รว่มเป็นจํานวนมากในสถานศกึษา ทางโรงเรยีนจะสง่ขอ้มลูการปฐมนเิทศ
ผา่นทางแอพพลเิคชั�น Line ซึ�งทางครผููช้ว่ย (TA) จะสรา้งกลุม่ขึ�นมาในแตล่ะชั �นเรยีน เพื�ออํานวย
ความสะดวกในเรื�องการตดิตอ่สื�อสารหรอืการแจง้ขอ้มลูขา่วสารลา่สดุใหท้า่นผูป้กครองและ
ครอบครัวไดรั้บทราบ โดยจะมกีารสรา้งกลุม่การสนทนาดงักลา่วในชว่งสดุสปัดาหห์นา้ สําหรับ
ขอ้มลูที�สําคญักี�ยวกบัการปฐมนเิทศมดีงันี�

1. วดีโีอกลา่วตอ้นรับจากผูก้อ่ตั �งโรงเรยีน

2. ขอ้มลูการเขา้สูร่ะบบผา่นทางโปรแกรม Microsoft Teams ของนักเรยีน

3. การปฐมนเิทศในชั �นเรยีน และการทําความรูจั้กกบัครปูระจําชั �นของนักเรยีน

4. การปฐมนเิทศในเรื�องคูม่อืนักเรยีนและผูป้กครอง

5. ขอ้มลูเกี�ยวกบันโยบาย และมาตรการป้องกนัโรคตดิเชื�อ COVID-19

รายละเอยีดของโปรแกรมการเรยีนการสอนผา่นระบบออนไลน์

สําหรับวนัแรกของการเรยีนการสอนคอืวนัจันทรท์ี� 16 สงิหาคม 2564 เมื�อทา่นผูป้กครองได ้
รับขอ้มลูการเขา้สูร่ะบบของโปรแกรม Microsoft Teams บตุรหลานของทา่นจะสามารถเขา้สูร่ะบบ
ดงักลา่วเพื�อตติดอ่สื�อสารกบัครผููส้อน และจะไดรั้บตารางเรยีนผา่นระบบออนไลนเ์ป็นรายสปัดาห์
ซึ�งจะแตกตา่งจากตารางเรยีนตามปกติ ทั �งนี�เพื�อใหนั้กเรยีนไดป้รับตวักบัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ี�
หลากหลาย ทางโรงเรยีนทราบเป็นอยา่งดวีา่มทีา่นผูป้กครองที�ตอ้งทํางานและมภีารกจิอื�นๆ และไม่
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สามารถชว่ยเหลอืบตุรหลานไดต้ามตารางการเรยีนออนไลน์ หากบตุรหลานของทา่นไมส่ามารถเขา้
รว่มในกระบวนการเรยีนการสอนผา่นระบบออนไลนต์ามตาราง ทางครผููส้อนจะมกีารบนัทกึบทเรยีน
หรอืเนื�อหาการสอนไวล้ว่งหนา้เพื�ออํานวยความสะดวกใหก้บัทา่นผูป้กครองในการชว่ยเหลอืบตุร
หลานในการเรยีนรูต้อ่ไป

การรบัอปุกรณก์ารเรยีนการสอน

กอ่นวนัที� 16 สงิหาคม 2564 ทางโรงเรยีนจะจัดตารางเวลาสําหรับใหผู้ป้กครองมารับ
อปุกรณสํ์าหรับการเรยีนการสอนผา่นระบบออนไลน์ ซึ�งจะประกอบไปดว้ยชดุเครื�องเขยีน อปุกรณ์
สําหรับงานประดษิฐ์ สมดุจดบนัทกึ และอื�นๆ ทา่นผูป้กครองสามารถตรวจสอบขอ้มลูเพิ�มเตมิผา่น
ทางแอพพลเิคชั�น LINE ทั �งนี�ทางโรงเรยีนจะสง่ขอ้มลูรายละเอยีดเกี�ยวกบัการมารับอปุกรณก์าร
เรยีนการสอน รวมไปถงึนโยบายเกี�ยวกบัมาตรการป้องกนัโรคตดิเชื�อ COVID-19 ของโรงเรยีน

ทางโรงเรยีนนานาชาตอิเมรกิาน่า ไชนสี ขอขอบพระคณุผูป้กครองทกุทา่นที�ใหค้วามไว ้
วางใจใหโ้รงเรยีนดแูลบตุรหลานของทา่น และขอบพระคณุสําหรับความรว่มมอืของทา่นผูป้กครอง
มา ณ โอกาสนี�

จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ

ดว้ยความเคารพอยา่งสงู

ฝ่ายบรหิารโรงเรยีนนานาชาตอิเมรกิาน่า ไชนสี
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尊敬的家长：

我们很高兴凤凰火焰学生团队新学年即将开始！不幸的是，根据清迈府传染病委员会的最新命令第

93/2021条，我们将以在线学习的方式开始我们的学年； 同时我们原定于 8 月 9 日至 13 日的暑期夏令营补课

周也因此推迟。 我们会在更合适的时间为您提供有关补课周及其相关日程安排信息。 请阅读以下详细信息，

以确保您和您的家人为 2021 年 8 月 16 日的开学第一天做好准备。

家长指导

为了遵守政府对校园人流过多的限制，我们将通过由我们的助教创建的课堂 LINE 群组发送迎新信息，以

更好地协助向所有 ACIS 家庭传达最新信息。 这些组将在下周末创建。 重要的消息将包括：

1. 我校董事的欢迎词

2. Microsoft Team 的学生登录信息

3. 为您的孩子与他或她的老师见面的班级指导

4. 关于我们的学生/家长手册的介绍

5. 重申关于COVID-19 安全和注意事项

在线学习详情

我们开学的日期仍是 8 月 16 日。 收到 Teams 的登录信息后，您的孩子将能够登录、会见他/她们的老

师并查看他们每周的在线学习计划。 我们的在线学习时间表不同于我们在校园内的每周时间表，本时间表特

意为我们的学生提供在各种环境中学习的最佳机会， 我们意识到，在我们的 ACIS 家长们，很多都需要坚守自

己的工作岗位，因此可能无法帮助他们的孩子保持我们在校园内提供的时间表。 如果您的孩子无法参加为他

们安排的班级在线课程，不用担心， 我们的老师会在开课之前录制每节课的内容，尽可能的让每个家庭能够

安排学生的最佳学习时间。

领取学习资料

在8月16日前，我们将安排时间给您到校领取在线学习资料。 这些材料将包括文具套装、工艺包、笔记本

等。请定期查看 LINE 以获取更多信息。 我们稍后将发送更多的相关信息，并提醒大家注意 COVID-19 的安

全程序。 感谢您的合作及确保每个人的安全所提供的帮助！

我们感谢您对我们教育计划的信心和信任，很高兴与您一起开始 2021-2022 的新学年！

真挚地，

ACIS 管理团队
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Order from Chiang Mai Provincial Communicable Disease Committee  
No.93/B.E.2564 (A.D.2021) 

Subject: Measures for using school buildings/facilities to provide teaching and learning  
 

According to Order No. 72/B.E.2564 (A.D.2021) issued by Chiangmai Provincial 
Communicable Disease Committee regarding measure for using school buildings/facilities to 
provide teaching and learning dated 11 July B.E.2564 (A.D.2021) in effective from 13 July until 31 
July B.E.2564 (A.D.2021), due to the fact that there still have been ongoing COVID-19 pandemic 
in Thailand and several new cases of Covid-19 have been found  in Chiangmai. In addition, there 
have been widespread of COVID-19 outbreak. Therefore, in order to monitor and prevent the 
spreading of Covid-19 outbreak effectively, educational institutions shall not provide on site 
learning. 

 
By virtue of Section 34 and Section 35  of Communicable Diseases Act B.E. 2558, together 

with Article 7 (1) issued under Section 9 of Emergency Decree on Public Administration in 
Emergency Situation B.E. 2548 (Order No.1) dated 25 March 25 B.E. 2563 (A.D.2020) Clause 1 (2) 
and Article 9 of issued under Section 9 of Emergency Decree on Public Administration in 
Emergency Situation B.E. 2548 (Order No.20) dated 16 April B.E. 2564 (A.D. 2021), Clause 5 issued 
under Section 9 of Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation B.E. 2548 
(Order No.24) dated 19 June B.E. 2564 (A.D.2021), Governor of Chiangmai as Chairman of 
Chiangmai Provincial Communicable Disease Committee, with the approval of Chiangmai 
Provincial Communicable Diseases Committee, in accordance with the resolution of the meeting 
No.123/B.E. 2564 on 28 July B.E. 2564 (A.D.2021), has issued orders as follows:  

 
Clause 1 All types of educational institutions include all levels /all affiliations shall refrain 

from using building or facilities to provide on site teaching and learning and consider other types 
of teaching and learning format which is in accordance with the measures or guidelines 
prescribed by the Ministry of Education. Moreover, there shall be no activities/assignments 
involve with a large group of participants. 

For examinations, trainings, or any activities with a large numbers of people and high 
chance of being easily contacted and cause the risk of disease exposure, must follow the 
guidelines mentioned in the first paragraph as well. 

If there is necessity, educational institutions may propose for a  permission to Chiang Mai 
Provincial Education Office at first before submitting to Chiang Mai Provincial Communicable 
Disease Committee for consideration.  

 
Clause 2 For educational institutions that provide accommodation for students on a 

regular basis shall comply with measures mentioned in Clause 1.  Students and teachers or 
supervisors of such accommodation are not allowed to travel back to hometowns/domiciles. 

 
In addition, the execution of this order is in accordance with Emergency Decree on Public 

Administration in Emergency Situation B.E. 2548, and therefore is not subject to the law on 
administrative procedures and the law on the establishment of the administrative court and 
administrative procedures under Section 16 of such Emergency Decree. 



Any person who violates and fails to comply shall be liable to fined not 
exceeding 20,000 baht under Section 51 of the Communicable Diseases Act B.E. 2558 or or shall 
be imprisoned for not over 1 year or fined not exceeding 100,000 baht or to be fined as well as 
imprisoned under Section 52 of the Communicable Diseases Act B.E. 2558 as the case maybe. 

 
  
 
These orders shall be enforced from 1 August until 31 August B.E.2564 (A.D.2021). 
 
   Notified on 28 July B.E. 2564 (A.D. 2021) 
  

  
Mr. Charoenrit Sanguansat 

Governor of Chiang Mai Province 

Chairman of Chiang Mai Provincial Communicable Diseases Committee 

Director of public administration in emergency situations in Chiang Mai 
 
 
 

 

 


