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Dear parents and guardians, 
 
We are so excited to open our doors back up and welcome everyone to our Summer Program, July 6th – 
31st. If your child is registered to attend our summer program, “STEAMing Through Summer”, science-
themed, summer camp, you are cordially invited to Parent Orientation on Friday July 3rd at the following 
times: 
 
9:30 – 11:00 Kindergarten (PreSchool – Kindergarten 3) families 

 
2:00 – 3:30 Elementary (Grades 1 – 5) families 
 
During orientation, you will get a sneak peek at our new safety measures on campus for students and 
staff, and verify contact information. If you or your family members have been traveling around Thailand 
or outside the country, please be prepared to fill out a travel log, detailing the countries and/or provinces 
you have visited recently. It is essential that you bring your child’s passport. Refreshments will be 
provided.  
 
Thank you very much. We are looking forward to seeing you there. 
 
Sincerely, 

ACIS Administration 
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เรียน ท่านผูป้กครองทกุท่าน 

 

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส มีความรูส้ึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะไดต้อ้นรบัท่านผูป้กครองและนกัเรียนทกุ

ท่าน สู่โปรแกรมการเรียนการสอนภาคฤดูรอ้นของทางโรงเรียน ในระหว่างวนัท่ี 6 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 หากบุตรหลานของ

ท่านได้ลงทะเ บียนเ พ่ือเข้าร่วมโปรแกรมการสอนภาคฤดูร ้อน  “  STEAMing Through Summer” ซึ่ งทางโรงเ รียน 

จะจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ในวิชาวิทยาศาสตรเ์ป็นหลกั  

 

ทัง้นี ้ทางโรงเรียนขอเรียนเชิญท่านผูป้กครอง เขา้ร่วมการปฐมนิเทศในวนัศกุรท่ี์ 3 กรกฎาคม 2563 ตามกาํหนดการ 

ดงัต่อไปนี ้

 

เวลา 09.30 น. - 11.00 น.  ผูป้กครองของนกัเรียนระดบัชัน้ อนบุาล (เตรียมอนบุาล ถึง อนบุาล 3)  

เวลา 14.00 น. - 15.30 น.  ผูป้กครองของนกัเรียนระดบัชัน้ ประถมศกึษา (เกรด 1 ถึง 5) 

 

ในระหว่างการปฐมนิเทศ ท่านผูป้กครองจะไดร้บัทราบถึง มาตรการความปลอดภยัแบบใหม่ของโรงเรียน เพ่ือป้องกนั

การแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 สาํหรบันกัเรียนและบคุลากรและจะมีการขอรบัทราบขอ้มลูการติดต่อกบัท่าน หากท่านหรือ

สมาชกิในครอบครวัไดเ้ดินทางภายใน หรือนอกประเทศ ขอความกรุณาแจง้ขอ้มลูการเดนิทางโดยระบรุายละเอียดประเทศและ 

/ หรือจงัหวดัท่ีท่านไดเ้ดินทางไปในช่วงเวลาก่อนหนา้นี ้และโปรดนาํหนงัสือเดินทางของนกัเรียนมาแสดงใหก้ับทางโรงเรียน

ดว้ย  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่าน โรงเรียนนานชาติอเมริกาน่า 

ไชนีสขอขอบคณุในความรว่มมือของท่านผูป้กครองมา ณ ท่ีนีด้ว้ย  อน่ึงทางโรงเรียนไดจ้ดัเตรียมอาหารว่างไวบ้รกิารท่านดว้ย   

 

ขอแสดงความนบัถือ 

ฝ่ายบรหิารโรงเรียนนานาชาติอเมรกิาน่า ไชนีส 

 



Americana Chinese International School 
227 Moo 2 Chiang Mai-Lampang Super Highway, Tambol Nong-Pheung, Amphur Sarapee 

Chiang Mai, Thailand 50140 
081 950 6659 

 
 

 

尊敬的家长及监护人，  

    

  美中国际学校非常高兴地欢迎所有学生和家长参加学校在2020年7月6日至

31日期间的暑期课程。如果您的孩子已注册参加了以科学为主题的

“Steaming Through Summer”夏令营计划，我们将在7月3日（星期五）在以

下时间段热情地邀请您参加“学校防疫措施介绍会”：  

 

时间 9:30 – 11:00 幼儿园学生的父母（托儿班至幼儿园大班）  

   2:00 – 3:30 小学生的父母（1至5年级）  

 

  培训期间，您将看见我们在校园内针对学生和教职员工的新安全措施，并

验证联系信息。如果您或您的家人曾在泰国或国外旅行，请准备填写旅行日

志，其中详细列出了您最近访问过的国家和/或省份（及地区），并请携带

您孩子的护照。此外，学校还为您准备了茶点。  

 

  非常感谢你！我们期待与您相见！  

    

真诚的 

    

美中国际学校管理团队 
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