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Dear Parents and Guardians, 

We are excited to inform you that the Chiang Mai Provincial Infectious Disease Committee and the Director of Provincial Education 
Office of Chiang Mai have officially allowed international schools to re-open. We have passed all necessary inspections and met all 
government regulations, ensuring that our school is capable and ready to provide a safe learning environment for our Phoenix 
Flames. In order to proceed with opening our campus for in-class learning, we need to inform you of the following: 

1. All members of the ACIS community are required to complete a self-assessment form, detailing medical information and 
any potential quarantining measures prior to entering the school building on June 1st. You may complete the self-
assessment through this link: https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php .  

Once you have completed the form, please print or screenshot your verification page, and send it to your child’s homeroom 
TA. If you need any help completing the form, please contact our Administration office at 052-135069. 

2. **Please note** There will be no live sessions for students on Monday May 31st, although teachers will still post 
assignments as usual. Our staff will work throughout the day Monday May 31st to complete the self-assessments and 
prepare classrooms for the return to in-class learning. 
 

3. In order to abide by safety measures from the Ministry of Public Health, to prevent sharing of items among children, 
students must bring the following items each day: 

a. Water bottle 
b. Stationary items 
c. Snack for your child (applicable to elementary students only, as the coffee shop will be closed to student use 

during the day) 
 

4. In order to provide an additional opportunity for students to review curriculum standards, in preparation for next year and 
to review standards taught during online learning, we will offer an Enrichment Program, every Monday – Thursday from 
June 2nd – June 24th, at the following times: 

a. PreK-K3 students 3:35 – 4:00 
b. G1 - G6 students 3:40 – 4:25 

This program is free to register for, and will be based on teacher recommendation as well as parent request. An 
additional letter with further details will be issued soon.  

5. As clubs ended, according to our official school year calendar, on May 27th, we are happy to roll over any unused club 
payments to the next term. Please contact our finance office at 052-135-069 for more information. 

Additionally, we ask for your help in discussing with your children the importance of wearing a mask throughout the school day. 
Thank you for partnering with our school in this effort to protect our entire ACIS community. 

Thank you for your continued support of our institution’s program and mission of preparing our students for success in the 21st 
Century. 

 Sincerely, 

ACIS Administration Team 
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เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน 

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้
อนุญาตให้โรงเรียนนานาชาติกลับมาทำการเปิดการเรียนการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ผ่านการประเมิน และได้ปฏิบัติตามมาตรการของทางรัฐบาล
อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่า ทางโรงเรียนจะสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน เพื่อเป็นการ
ดำเนนิการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในห้องเรียน ทางโรงเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ท่านผู้ปกครองรับทราบในเรื่องดังต่อไปนี้: 

1.    นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของทางโรงเรียนทุกคนจำเป็นที่จะต้องทำแบบประเมินตนเอง ซ่ึงจะให้ระบุข้อมูลทางการแพทย์หรือด้านสุขภาพ และ มาตรการ
การกักกันตนเองก่อนที่จะเดินทางเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนในวันที ่ 1 มิถุนายน 2564 นี ้ ท่านสามารถเข้าไปทำแบบประเมินตนเองได้ที่ ลิ ้งค์ดังกล่าว
https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php  

เมื่อท่านทำแบบประเมินดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุณาพิมพ ์หรือ ถ่ายภาพหน้าจอของหน้าเพจการยืนยัน และส่งมาให้กับครูผู้ช่วยของบุตรหลานท่าน (TA) หาก
ท่านต้องการความชว่ยเหลอืในการกรอกข้อมูลในแบบประเมินดังกล่าว สามารถติดต่อฝ่ายบริหารของทางโรงเรียนได้ที่เบอร์ 052-135069 

 
2. **ทางโรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่า จะไม่มีการสอนหรือบทเรยีนที่เป็นการถา่ยทอดสำหรบันักเรียนในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 น้ี  แต่อย่างไรก็ตามทาง

ครูผู้สอนจะมีการมอบหมายงานตามปกติ บุคลากรของทางโรงเรียนจะเดินทางมาปฏิบัติงานตลอดทั้งวันในวันจันทร์ที ่31 พฤษภาคม 2564 นี้ เพื่อทำแบบประเมิน
ตนเอง และเตรียมความพร้อมในส่วนของห้องเรียนสำหรับการกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนตามปกต ิ
 

3.   เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการใช้สิ่งของร่วมกันของนักเรียน ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมอืให้
นักเรียนเตรียมของใช้ส่วนตัวดังต่อไปนี้มาโรงเรียน: 

1. ขวดน้ำ 

2. อุปกรณ์เครื่องเขียน 

3. ขนมคบเค้ียว (สำหรับนักเรียนในระดับประถมหรือเกรดเท่านั้น เนื่องจากคอฟฟี่ช็อปของทางโรงเรียนจะไม่เปิดบริการให้กับนักเรียน 

4.  เพื่อเป็นการมอบทางเลือกเพิ่มเติมให้กับนักเรียนในการทบทวนเนื้อหาทางด้านวิชาการตามหลักสูตรของโรงเรียน เตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษาหน้า และ
ทบทวนเน้ือหาจากการเรียนการสอนออนไลน์ ทางโรงเรียนจะนำเสนอโปรแกรมการสอนเสริม (Enrichment Program) ซ่ึงจะมีขึ้นในทุกวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี 
ของวันที่ 2 มิถุนายน ถึง 24 มิถุนายน 2564 ตามตารางเวลาดังต่อไปนี้: 
 
1. นักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3 ตั้งแต่เวลา 15:35 – 16:00 น. 
2. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 1 ถึง 6 (G1-G6) ตั้งแต่เวลา 15:40 – 16:25 น. 

ทางโรงเรียนจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติมสำหรับการลงทะเบียนเรียนในครั้งนี้  และจะขึ้นอยู่กับคำแนะนำของครูผู้สอน รวมไปถึงความประสงค์ของ
ผู้ปกครอง สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมทางโรงเรียนจะประกาศให้ท่านทราบเร็วๆ นี้ 

5.   ตามปฏิทินการศึกษา การสอนหลังเลิกเรียนจะมีถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ดังนั้นทางโรงเรียนมีความยินดีที่จะแจ้งให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบว่าทางโรงเรียนจะ
ยกยอดค่าธรรมเนียมของการเรียนการสอนหลังเลิกเรียนที่นักเรียนไม่ได้เข้าเรียนไปในปีการศึกษาหน้าเนื่องจากโรงเรียนมีการสอนออนไลน์ โปรดติดต่อแผนกการเงิน
ได้เบอร์ 052-135-069 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ     
    
ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกานา่ ไชนีส ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของทา่นผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมให้นกัเรียนประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 นี้ 
 

ด้วยความเคารพอยา่งสูง   
           ฝ่ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส   
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尊敬的家长及监护人： 

  

我们很高兴地通知您，清迈传染病委员会和清迈教育部已正式允许国际学校重新开放！ 我校已经通过了所有必要的检查，

并符合政府所有的规定，以确保我们的学校有能力并准备为所有学生提供安全的学习环境。 为做好返校进行课堂学习的准

备，我们需要告知您以下信息： 

  

在六月一日进入教学楼之前，美中国际学校的所有成员都必须填写一份自我评估表，详细说明医疗信息和任何可能的隔离措

施。 您可以通过以下链接完成自我评估：https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php。 

  

填写完表格后，请打印或屏幕截图验证页面，然后将其发送给孩子所在班级的助教。 如果您在填写表格时需要任何帮助，

请致电 052-135069与学校行政办公室联系。 

  

**请留意**五月三十一日星期一老师会继续线上教学并照常发布作业，。 我们的员工将在五月三十一日星期一全天工作，以

完成自我评估，并为返回课堂学习做好准备。 

   

为了遵守公共卫生部的安全措施，以防止儿童共享物品，学生每天必须携带以下物品： 

  

个人水杯 

  

文具用品 

  

孩子的零食 

  

为了给学生提供一个额外的机会来复习课程标准，为明年做准备并复习在线学习期间所教授的标准，我们将在 6月 2日至 6

月 24日的每个星期一至星期四提供强化课程。  ： 

  

幼儿园部：托班至大班学生     三点三十五到四点 
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小学部：一年级至六年级学生        三点四十到四点二十五 

  

该计划是免费注册的，我校将根据老师的建议以及家长的要求做出课程安排。 我们很快将会再发出一封包含更多详细信息

的信函。 

  

根据我们的官方学年日历，兴趣班的结束时间是五月二十七日，我们很高兴将所有未使用的俱乐部款项结转到下一学期。 

有关更多信息，请致电 052-135-069与我们的财务办公室联系。 

  

此外，请您和孩子强调在整个学习期间戴口罩的重要性时，我们需要您的帮助。 感谢您与我校合作，以保护我们整个美中

国际学校的全体师生及工作人员！ 

  

感谢您一直以来对我们的支持，以及为使学生为在二十一世纪取得成功做好准备的使命！ 

  

    真挚地， 

  

                                                                                                                                            美中国际管理团队 









   Chiangmai Provincial Education Office 
                       156 Moo 3 Tambol Mae Sa  

                        Amphoe Mae Rim, Chiangmai 50180 
 

      27 May B.E. 2564 (A.D.2021) 
 
Subject: Resolution from Chiangmai Provincial Communicable Disease Committees 
Dear All private international school licensees (as in the attachment) 
 

As the schools have submitted the request to open their school buildings or facilities for teaching and 
learning to Chiang Mai Provincial Communicable Disease Committee including submitted request to start first 
semester of academic year 2021 for private educational institutions which have the readiness and desire to open 
before 14 June B.E.2564 (A.D.2021), Chiang Mai Province Committees have already inspected the readiness of 
international schools on 24 May B.E.2564 (A.D.2021) and concluded the results to propose  to Chiang Mai Provincial 
Communicable Disease Committee for consideration. 

 At the meeting of Chiang Mai Provincial Communicable Diseases Committee dated 25 May B.E.2564 
(A.D.2021) has issued resolutions to allow international schools to open for teaching and learning provision. Hence, 
international schools shall comply with 7 additional recommendations as follow:  

 
1. There will be interactions or communications between students in the classroom while learning.  

Therefore, in order to reduce high-risk exposure to a minimum level, teaching and learning provision should take 
place in a classroom and avoid classroom rotation or arrange switching of classroom to be not often. 

 2. The distancing between student desks should be at least 1 to 2 meters. There shall be coordination 
with homeroom teachers regarding distancing of desks in classrooms during Covid-19 pandemic.  

3. There shall be more hand washing stations or alcohol gel stands in order to provide better accessibility 
for students. However, it is important to consider the safety of organizing alcohol gel stand or hand sanitizer for 
kindergarten students, to avoid misuse or danger.  

4. Add area/zone to separate any student who has symptoms, for quarantine and look after ill children 
while waiting for parent to pick up in case that school does not has nurse room or still under renovation.   

5. The use of shared materials/tools and places by students shall consider about spreading of virus from 
the hand of ill student (shows signs of infectious illness consistent with Covid-19) to others. For instance, toys should 
be separated and allow students to play for some certain categories for the ease of cleaning or disinfecting, eating 
utensils, glasses, spoons and forks, school should organize those utensils into children's daily sets. In addition, if 



school open facility such as swimming pool, there shall be the monitoring of remaining free chlorine between 1 and 
3 parts per million (ppm) throughout the services.  

6. Schools should have a policy to raise awareness of parents/guardians or student relatives regarding the 
disclosure of information or risk history of contact with patients as parents have to travel to work and drop off /pick 
up their children at school. So, they may not tell the truth and could lead to an epidemic in school areas. 

7. There shall be social distancing and no grouping of people while having meals. For eating utensils, forks 
and spoons, school should provide and not let students pick up. 
 
 

Please be informed accordingly. 
 

Best Regards, 
 

 
Mrs. Yupin Buakom 

(Chiangmai Provincial Education Office) 
 
 
Educational institution Work Group: 
Tel: 053-218598-13 
 
 
List of international schools in attachment  
 

1. Singapore International School Chiang Mai  
2. Christian German School Chiang Mai  
3. Hana Christian International Kindergarten  
4. Chiang Mai Montessori International School 
5. American Pacific International School (Primary)  
6. American Pacific International School  
7. Chiang Mai International School  
8. Lanna International School  
9.  Nakorn Payap International School  



10. Prem Tinsulanonda International School  
11. Unity Concord International School   
12. Meritton British International School  
13. Bright Seeds International School  
14. Americana Chinese International School  
15. Varee International School Chiang Mai  
16. Satit International Bilingual School of Rangsit University Chiang Mai  
17.  Panya Den International School 


