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Dear parents and guardians, 

 

Thank you so much for you continued support of our educational program at ACIS. We are so pleased 

with the progress our students have made this year growing and developing their academic and social 

skills. COVID-19 may have prevented us from being able to use our campus, but with the support of our 

ACIS community, we provided an online learning environment that met the diverse needs of our 

students and families to the best of our ability.  

In order to support you all during this time and to provide an equitable solution to unused facilities and 

fees remaining due to online learning, ACIS has established the following methods of support to our 

ACIS students and families: 

1. Lunch Fee – We have rolled over all our families’ lunch fee from the duration of our online 

learning program and has been applied to your students’ lunch fee for the 2021-2022 school 

year beginning in August.  

 

2. Clubs & Tutoring Fee - We have rolled over all our families’ clubs and tutoring fee from the 

duration of our online learning program and has been applied to your students’ club and 

tutoring fee for the 2021-2022 school year beginning in August. 

 

3. Summer School program – We are offering an opportunity for all current ACIS students to 

participate and enjoy the first 2 weeks of our Summer School program free of charge to provide 

additional opportunities to develop essential academic and social skills 

 

4. Enrichment Program – We are currently providing an optional Enrichment Program, occurring 

every Monday – Thursday through the end of the school year at the end of our school day, 

based on student needs primarily in English, Math, and Chinese language support. Please 

contact your child’s homeroom and Chinese language teachers for specific details regarding 

scheduling and whether your child is a candidate for this program. Our teaching staff are ready 

to discuss your child’s progress at any time, during our scheduled work hours.  

If you have any questions regarding these benefits, please feel free to contact us at info@acis.ac.th, or 

call our administration office at 052-135069. Again, thank you all so much for your support of our ACIS 

community and the development of our Phoenix Flames. Enjoy your day! 

Sincerely, 

ACIS Administration Team 

 

 

mailto:info@acis.ac.th


Americana Chinese International School  

227 Moo 2 Chiang Mai-Lampang Super Highway,   
Tambol Nong-Pheung, Amphur Sarapee  

Chiang Mai, Thailand 50140  
053 - 142517  

 
 

 
เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน 

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านสำหรับการสนับสนุน และให้ความไว้วางใจให้โรงเรียนมอบการศึกษาแก่บุตรหลาน

ท่าน ทางโรงเรียนมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพัฒนาการในทักษะทางวิชาการ และทางสังคมของนักเรียนทุกคนในปีการศึกษาน้ี ถึงแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อ COVID-19 จนทำให้ทางโรงเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องปิดสถานศึกษาในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ทางโรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากทางคณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ บุคคลากร และท่านผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือท่านผู้ปกครอง และชดเชยช่วงเวลาที่ทางโรงเรียนได้มีจัดการสอนผ่านระบบออนไลน์ ทางโรงเรียนมีความยินดีที่จะมอบข้อเสนอ 

และสิทธิพิเศษดังต่อไปน้ีให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านดังน้ี 

1. ค่าธรรมเนียมอาหารกลางวัน – ทางโรงเรียนจะยกยอดค่าธรรมเนียมอาหารกลางวันทั้งหมดในช่วงที่มีการเรียนผ่านระบบออนไลน์ไปในปีการศึกษา 

2564-2565 ซึ่งจะเริ่มในเดือนสิงหาคม 2564 น้ี 

 

2. ค่าธรรมเนียมกิจกรรมชมรมและสอนเสริมหลังเลิกเรียน - ทางโรงเรียนจะยกยอดค่าธรรมเนียมกิจกรรมชมรม และสอนเสริมหลังเลิกเรียนทั้งหมดในช่วง

ที่มีการเรียนผ่านระบบออนไลน์ไปในปีการศึกษา 2564-2565 ซึ่งจะเริ่มในเดือนสิงหาคม 2564 น้ี 

 

3. การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน – ทางโรงเรียนขอมอบโอกาสพิเศษให้กับนักเรียนทุกคนในการลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนภาคฤดูร้อน โดยที่

ทางโรงเรียนจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใน 2 สัปดาห์แรกของโปรแกรมการเรียนภาคฤดูร้อน และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้ าน

วิชาการ และทางด้านสังคมเพิ่มมากขึ้น 

 

4. โปรแกรมการสอนเสริม (Enrichment Program) – ในขณะน้ีทางโรงเรียนได้เริ่มการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมดังกล่าว ในทุกๆ วันจันทร์ ถึง วัน

พฤหัสบดี และจะมีขึ้นจนถึงวันสุดท้ายของการเรียนในปีการศึกษาน้ี สำหรับโปรแกรมสอนเสริมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น จะเป็นการทบทวนเน้ือหาทางด้าน

วิชาการของนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือโดยการพิจารณาของครูประจำชั้นในเบื้องต้น อน่ึงโปรแกรมการสอนเสริมจะเน้นเน้ือหาของวิชาคณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ทั้งน้ีท่านผู้ปกครองสามารถติดต่อครูประจำชั้น และครูสอนวิชาภาษาจีนของบุตรหลานท่านเพื่อขอทราบข้อมลูเพิ่มเติม 

คำแนะนำ และตารางเวลาเรียน นอกจากน้ีแล้ว ทางครูผู้สอนมีความยินดีที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาของบุตรหลานท่าน

ด้วย 

 

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกบัข้อเสนอหรือสิทธพิิเศษดังกล่าว ท่านผู้ปกครองสามารถติดต่อทางโรงเรียนได้ที่อีเมล info@acis.ac.th หรือติดต่อฝ่าย

บริหารของทางโรงเรียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 052-135069  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ      
     
ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุน และความร่วมมือของท่านผู้ปกครองมา ณ โอกาสน้ี     
    

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

  

    非常感谢您对 ACIS 教育计划的持续支持！ 我们对学生今年在学术和社交技能的成长和发展方面取得的进步感到非

常高兴！虽然 COVID-19 使我们无法在校园正常上课，但在我们大家支持下，给学生们提供了一个在线学习环境，尽我

们所能满足了学生和家庭的多样化需求。 

  

    为了在此期间给大家提供更多的支持，并为因在线学习而未使用的设施和费用提供公平的解决方案，ACIS 为我校的

学生和家庭制定了以下： 

  

    午餐费：从在线学习时间开始，我们已将所有家庭的午餐费转存，将用于您的孩子从 8 月开始的 2021-2022 学年的

午餐费。 

  

    俱乐部课后兴趣班和辅导费 ：从在线学习期间起，我们已将所有家庭俱乐部和辅导费转存，将用于您的孩子从 8 月

开始的 2021-2022 学年的俱乐部和辅导费。 

  

    暑期夏令营计划：我校为所有 ACIS 的在校学生提供前两周免费参与和享受我校暑期夏令营计划的机会，以提供额外

的机会来发展基本的学术和社交技能。 

  

    强化课程我们目前提供可选的强化课程，每周一至周四到学年结束时的上课日，主要根据学生在英语、数学和中文

语言方面的需求进行支持。 请联系您孩子的班主任和中文老师，了解有关安排的具体细节以及您的孩子是否是该科目

的候选人。 我们的教学人员随时准备在我们预定的工作时间内与您讨论您孩子的进步。 

  

如果您对这些福利有任何疑问，请随时通过 info@acis.ac.th 与我们联系，或致电我们的管理办公室 052-135069。 

再次感谢大家对我们 ACIS 和 Phoenix Flames 的支持。  

祝您愉快！ 

  

                                                                                                         

真挚地， 

                                                                                                        

ACIS 管理团队 
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