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Dear Parents/Guardians, 

Americana Chinese International School will continue to provide you with current up to date information 
regarding the COVID-19 and how it affects our Teachers, Students, Administrations, and School Community.  
We would like to remind you that if you are traveling outside of Thailand during the break, we REQUIRE you 
notify the school of your travel.  

According to the announcement made by the Ministry of Public Health on March 5, 2020 with Hazardous 
and Infectious Diseases in the case of COVID-19, travelers will be required to quarantine in an area 
designated by the state for 14 days upon arrival in Thailand.    This affects Individuals traveling through the 
following countries:

• China 

• Hong Kong 

• South Korea  

• Macau 

• Italy  

• Iran

**NOTE: If you transit through (i.e. no immigration stamp) one of the above six countries, the rules below 
regarding SELF QUARANTINE apply.** 

Additionally, areas with ongoing outbreaks and should be avoided. If anyone has travelled or transited 
through the following countries, they are REQUIRED to self-quarantine and should not to leave their home 
for 14 days after arriving in Thailand (current information as of March 10, 2020, at 22:00)  

• Japan 

• Taiwan 

• Singapore 

• Germany  

• France  

• Spain 

In order to ensure that all our students, teachers, staff, administrators, and ACIS families are safe we must 
follow this policy with NO EXCEPTIONS.  Please send a copy of your itinerary along with your student’s name 
and grade level to info@acis.ac.th . Please send the required documents after you arrive back to Chiang Mai.   

If you have any symptoms you will need to go to either Sondok Hospital or Nakornping Hospital for further 
testing.  If you have been self-quarantined for 14 days, please visit the Administration office and bring your 
passport along with a medical certificate from any hospital stating you are symptom free and have met the 
14-day quarantine requirements.  Anyone who has been traveling during this time must report to the 
Administration/Admissions Office before entering the school premises.  If you have questions please contact 
us at info@acis.ac.th  or call our office at 053-142517.  

*Please note this letter may be modified to add additional Countries per the MOPH and MOE announcements. 
Please continue to follow up with the school announcements during the break to ensure you have the most 
up to date information. 

** NOTE for anyone who has family or friends visiting, or has recently visited from the listed countries, you 
will need to self-quarantine for 14 days if you were in direct contact with them ** 

Thank you,  

ACIS Administration Team 
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尊敬的家长/监护人， 

Americana Chinese 国际学校将继续为您提供有关COVID-19及其对我们的老师，学生，行政管理和学校社区的影响

的最新信息。我们想提醒您，如果您在放假期间去泰国以外的地方旅行，我们需要您将旅行信息通知给学校。 

 

根据公共卫生部于2020年3月5日发布的关于COVID-19的危险和传染病公告，旅客抵达泰国后将被要求在国家指定

的区域隔离14天。 这会影响通过以下国家/地区旅行的个人： 

• 中国  

• 香港 

• 意大利 

• 澳门              

• 伊朗           

• 韩国 

 

 

       

**注意：如果您通过上述六个国家/地区中的一个（即没有移民印章）中转过境，则需要按照以下有关自我隔离的

规则。** 

 

此外，应避免到达疫情持续爆发的区域，如果有经过以下国家旅行或中转过境，则必须进行自我隔离，抵达泰国

后14天之内不得离开自家（截至2020年3月10日，22:00的最新更新） 

 

• 台湾 

• 新加坡 

• 德国 

• 法国 

• 日本 

• 西班牙

 

 

为了确保我们所有的学生，教职员工，管理员和UCIS家庭的安全，我们必须遵守此政策，不得有任何例外。请将

您的行程副本以及学生的姓名和年级发送到 info@acis.ac.th  返回清迈后，请发送以上文件。 

如果您有任何症状，则需要去Sondok医院或Nakornping医院进行进一步检查。如果您已经进行了14天的自我隔离

检疫，请到学校的行政办公室，并携带护照以及任何医院的医疗证明，说明您没有症状，并且符合14天检疫要

求。 

 

在此期间旅行的任何人必须先向学校行政/招生办公室汇报之后，才能进入校园。如有疑问，请发邮件联系 
info@acis.ac.th  或者打办公室电话053-142517。 

 

不遵守或不如实申报将受到纪律处分，甚至开除处分。我们对学校的老师，助教和员工有同样的要求。学生和员

工的安全是我们的首要任务。 

 

*请注意，根据MOPH和MOE公告，这封信可能会进行修改，以增加其他国家/地区，请在假期期间继续跟进学校公

告，以确保您掌握最新信息。 

 

**注意：对于有家人或朋友来访或最近从所列国家访问过的任何人，如果您跟他们有直接的接触，则需要自我隔

离14天** 

 

谢谢， 

ACIS行政团队 
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เรียน  ท่านผูป้กครองทุกท่านค่ะ 
 

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส มีความประสงคท่ี์จะแจง้ใหท้่านทราบถึงสถานการณ์ ณ 
ปัจจุบนัและประกาศข่าวสารเก่ียวกบัการเฝ้าระวงัในเร่ืองของไวรัส COVID-19 เป็นระยะ ๆ 
รวมทั้งผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกบัผูป้กครอง คณาจารย ์ นกัเรียน ผูบ้ริหารและชุมชน 
ดงันั้นทางโรงเรียนจึงขอเรียนแจง้ใหท้่านทราบวา่ หากท่านเดินทางไปต่างประเทศในช่วงวนัหยดุกลางภาคเรียนน้ี (Mid-Term 
Break) ขอความกรุณาท่านผูป้กครองรายงานใหท้างโรงเรียนรับทราบถึงขอ้มูลการเดินทางของท่านโดยละเอียด 

อน่ึงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ลงวนัท่ี  5 มีนาคม 2563 เก่ียวขอ้งกบัการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 
2019 ผูใ้ดท่ีเดินทางแลว้พบวา่มีอาการขา้งเคียงจะตอ้งถูกกกัตวัในพื้นท่ีท่ีทางรัฐบาลไดก้ าหนดไวเ้ป็นเวลา 14 วนั 
หลงัจากท่ีเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทยแลว้ โดยมีผลต่อผูท่ี้เดินทางกลบัจากประเทศต่อไปน้ี 

 
• จีน   
• มาเก๊า   

• ฮ่องกง  
• กาหลีใต ้  

• อิตาลี      
• อิหร่าน 

 
** หมายเหตุ: หากท่านเดินทางผ่านประเทศข้างต้นถึงแม้จะไม่มีการลงตราในวีซ่า 
ท่านผู้ปกครองมีความจ าเป็นต้องกกักนัตัวท่านเองเป็นเวลา 14 วันเช่นกนั ** 
 หากท่านมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเดินทางไปหรือแวะเปล่ียนเท่ียวบินในประเทศเป็นพื้นท่ีเส่ียงเหล่าน้ี 
ขอความกรุณาท่านผูป้กครองกกักนัตวัท่านเอง และหลีกเล่ียงการเดินทางออกไปภายนอกบริเวณท่ีอยู่อาศยัเป็นเวลา 14 
วนัหลงัจากท่ีท่านเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทยแลว้ ( ขอ้มูลล่าสุดตามประกาศวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 เวลา 22:00 น. ) 
การกกักนัตวัเองใหร้วมถึงประเทศต่อไปน้ี 

• ไตห้วนั  
• สิงคโปร์  

• เยอรมนั 
• ฝร่ังเศส  

• ญ่ีปุ่ น 
• สเปน
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เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ นกัเรียน ครู บุคลากร และ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนไดรั้บความปลอดภยัสูงสุดจากโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
ทางเราขอความร่วมมือท่านผูป้กครองโปรดปฏิบติัตามระเบียบของทางโรงเรียนอยา่งเคร่งครัดและขอความกรุณ
าท่านผูป้กครองโปรดส่งส าเนาเอกสารการเดินทาง,ช่ือของนกัเรียน และระดบัชั้นเรียน 
มาท่ีอีเมลของทางโรงเรียน info@acis.ac.th 
ภายหลงัจากท่ีท่านเดินทางกลบัมาถึงท่ีจงัหวดัเชียงใหม่เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

หากท่านมีอาการขา้งเคียงท่ีอาจก่อใหเ้กิดโรคดงักล่าว 
ขอความกรุณาท่านเดินทางไปพบแพทยเ์พื่อวินิจฉยัโรคท่ีโรงพยาบาลสวนดอกหรือโรงพยาบาลนครพิงค ์
นอกจากน้ีหากท่านไดท้ าการกกักนัตวัเองเป็นเวลา 14 วนัแลว้ 
โปรดมาพบเจา้หนา้ท่ีของทางโรงเรียนท่ีตึกอ านวยการและน าหนงัสือเดินทางพร้อมกบัใบรับรองแพทยจ์ากโรง
พยาบาลท่ีระบุวา่ท่านสุขภาพแขง็แรงดีและไดรั้บการกกัตวัเองเป็นเวลา 14 วนัเรียบร้อยแลว้ 

 
* 

หากท่านใดท่ีไดเ้ดินทางในช่วงเวลาน้ีขอใหท้่านมาพบกบัเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนท่ีตึกอ านวยการเพื่อขออนุญาต
ก่อนท่ีจะเขา้ไปในอาคารเรียน หากท่านมีค าถามหรือขอ้สงสัยใด ๆ สามารถติดต่อทางโรงเรียนไดท่ี้อีเมล:  
info@acis.ac.th  หรือ ทางโทรศพัท:์ 053-142517 

 
 

ทางโรงเรียนมีความประสงคท่ี์จะแจง้ใหท้่านทราบวา่จดหมายฉบบัน้ีอาจไดรั้บการแกไ้ข 
หรือเพิ่มประเทศท่ีมีความเส่ียงอ่ืน ๆ เขา้ไป ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศไว ้
ขอใหท้่านติดตามข่าวสาร การประกาศต่าง ๆ 
ของโรงเรียนในช่วงปิดกลางภาคน้ีเพื่อท่ีท่านจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีอพัเดทล่าสุด 
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** หมายเหตุ: 
หากท่านผู้ปกครองท่านใดมีครอบครัวหรือเพ่ือนท่ีเดินทางมาจากกลุ่มประเทศท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงดังกล่าว 
ขอความกรุณาท่านกกักนัตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ถ้าหากท่านมีการติดต่อสัมผัสกบัพวกเขาโดยตรง ** 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  
ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือของท่านผูป้กครองเป็นอยา่งยิง่ มา ณ 
โอกาสน้ีค่ะ  

   
 

 


