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Dear Parents and Guardians, 

We hope this update finds you and your family safe and healthy during this time. 

We have recently received updated information from the Ministry of education regarding the current 

school closure and distance earning requirements for international schools. The clear directive for Thai 

schools is that they will remain closed until July 1, postponing their original May starting dates. 

International schools, however, may potentially be allowed to reopen depending on the State of 

Emergency Status and the Chiang Mai Provincial decision. This decision is set to be made round April 

30th. 

ACIS will continue our Remote Learning Program as long as the government mandates the school 

closure. While our buildings remain closed, the teachers and TAs are diligently working to provide 

students with ongoing quality instruction. Please know that we do realize this is a very stressful time for 

our students and in particular our parents who have taken on the enormous responsibility of helping 

teachers and TAs educate students. 

Our plan is to open ACIS on May 5, 2020 and resume face-to-face teaching. However, we are bound by 

the Government’s decision. We will continue updating families as often as possible per the 

government’s directives. 

The Lunch Fee Carryover 

ACIS is mindful of the financial stress the current pandemic has caused families during this 

unprecedented time of school closures and nationwide lockdowns. Our administration has reviewed the 

lunch expense and will carry forward, to each family that has requested, 75 THB per calendared school 

day that the school is unable to open per the Government order, backdating to March 30, 2020.  

 

For example: 

• March 30 – April 10, there were 9 days of Remote Learning (75 THB x 9 days = 675 THB) 

• March 30 – May 1, there are 19 calendared days of Remote Learning (75 THB x 19 days = 1,425 

THB) 

Our hope is that the school will be able to open on May 5, 2020. If not, we will continue using this 

formula for our school’s families. 

 

 Thank you so much for your support and patience during this incredible circumstance that we are 

sharing all around the world. 

 

Sincerely, 

ACIS Administration Team 
SPARK inspiration! 
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尊敬的家长和监护人， 

         我们希望此更新使您和您的家人在这段时间内都平安健康。 

         我们最近从教育部收到了有关国际学校目前关闭学校和远程教育学习的最新信息。泰国学校

的明确指示是，它们将保持关闭状态，将原定的5月开学日期推迟直到7月1日。但是，根据紧急状

态和清迈省的决定，可能允许国际学校重新开放。大概4月30日左右会做出决定。 

         只要政府要求关闭学校，ACIS就会继续执行我们的远程学习计划。在我们的建筑物保持关闭

状态的同时，教师和TA也在努力为学生提供持续的质量指导。请大家知道，我们确实意识到这对

我们的学生，尤其是对我们的父母来说这是一个非常紧张的时期，他们承担了帮助老师和助教教

育学生的巨大责任。 

         我们的计划是2020年5月5日开放ACIS，并恢复面对面的教学。但是，我们受政府决定的约束

。我们将根据政府的指示继续尽可能更多地更新信息给大家。 

关于午餐费结转 

         美中国际学校意识到当前的大流行给学校带来了巨大的经济压力，而这是在前所未有的学校

停课和全国禁闭期间。我们的政府已审查了午餐费用，并将向每个请求的家庭结转每个日历日的

75泰铢，该日期是学校无法按照政府命令开放的日期，可追溯到2020年3月30日。 

例如：  

从3月30日至4月10日，共有9天的远程学习时间； 

（75泰铢x 9天= 675泰铢）  

或从3月30日至5月1日，共有19个日历天的远程学习。 

（75泰铢x 19天= 1,425泰铢） 

        我们希望学校能够在2020年5月5日开业。否则，我们将继续为学校的家庭使用此公式。 

        非常感谢您在我们与世界各地分享这种令人难以置信的情况下的支持和耐心。 

  

真诚的 
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美中国际学校管理团队 

激情灵感！ 

 

 

 

 

 

เรียน ท่านผู้ปกครองทกุท่านค่ะ 

 

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกานา่ 

ไชนีสหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าข้อมลูขา่วสารล่าสดุที่อยู่ในจดหมายฉบบันีจ้ะช่วยให้ทา่นผู้ปกครองมีความรู้สกึปลอดภยัและสขุภาพ

แข็งแรงในชว่งเวลานี ้
 

ทางโรงเรียนเพิง่ได้รับประกาศล่าสดุจากกระทรวงศกึษาธิการเก่ียวกบัเร่ืองการปิดเรียนของสถานศกึษาในสงักดัและข้

อก าหนดการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ส าหรับโรงเรียนนานาชาติ 

โดยมีค าสัง่ให้สถานศกึษาทกุแหง่ของรัฐและเอกชน ทัง้ในระบบและนอกระบบ 

ซึง่อยูใ่นสงักดัและในก ากบัของกระทรวงศกึษาธิการเปิดเรียนในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 

และเป็นการเล่ือนวนัเปิดเรียนจากก าหนดการเดิมคือในเดือนพฤษภาคม ทัง้นี ้ โรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาต ิ

ซึง่มกี าหนดวนัเปิดและปิดภาคเรียนไม่ตรงกบัโรงเรียนในระบบ ให้โรงเรียนพิจารณาเปิดเรียนได้ทนัทีตามความเหมาะสม 

แต่ต้องก าหนดรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดที่ออกตามประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินของพืน้ท่ีจงัห

วดัเชียงใหม่ ซึง่จะมีขึน้ในวนัพฤหสับดี ท่ี 30 เมษายน 2563 

 

อนึ่ง ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกานา่ ไชนีสจะด าเนินการจดัการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ตอ่ไป 

ตราบใดที่ยงัคงมีค าสัง่จากกระทรวงศกึษาธิการให้ปิดสถานศกึษาอยู ่ และในช่วงเวลาดงักลา่ว 

ทางครูประจ าชัน้และครูผู้ช่วยได้ท างานอย่างเต็มทีเ่พื่อจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพให้กบันกัเรียนทกุคน 

ทางโรงเรียนรับรู้เป็นอยา่งดวีา่สถานการณ์ดงักล่าวอาจเป็นชว่งเวลาทีย่ากล าบากส าหรับนกัเรียนและโดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับทา่นผู้

ปกครองที่ต้องรับผิดชอบในการชว่ยเหลือครูประจ าชัน้และครูผู้ชว่ยในการจดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียน 

 

ทางโรงเรียนมีก าหนดการทีจ่ะเปิดสถานศกึษาและจดัการเรียนการสอนตามปกตใินวนัองัคารที ่ 5 พฤษภาคม 2563 

อยา่งไรกต็ามก าหนดการดงักล่าวอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่กบัค าสัง่ของกระทรวงศกึษาธิการ 
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นอกจากนีแ้ล้วโรงเรียนจะมีการแจ้งข้อมลูขา่วสารล่าสดุให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบอยูเ่สมอ 

เมื่อกระทรวงศกึษาธิการมกีารออกค าสัง่ใด ๆ  เพิ่มเติม 

 

ส าหรับเร่ืองคา่อาหารกลางวนัของนกัเรียนนัน่ 

ทางโรงเรียนได้ตระหนกัเป็นอย่างดีถงึปัญหาทางการเงินและปัญหาด้านอื่นๆ ของครอบครัวท่านผู้ปกครอง 

ในช่วงที่มกีารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึง่ท าให้ต้องมีการปิดสถานศกึษาและปิดประเทศขึน้ 

ฝ่ายบริหารได้มีการตรวจสอบเร่ืองค่าใช้จ่ายและจะด าเนินการส่งรายละเอยีดการยกยอดคา่อาหารกลางวนัของนกัเรียนไปใช้ใ

นอนาคตให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบ โดยค่าอาหารกลางวนัจะอยู่ที ่ 75 บาทต่อวนั 

ในช่วงที่โรงเรียนไม่สามารถจดัการเรียนการสอนได้ตามปกติ จากค าสัง่ปิดสถานศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการตัง้แต่วนัท่ี 30 

มีนาคม 2563 เป็นต้นมา 

 

ยกตวัอย่างเช่น: 

• ในชว่งวนัท่ี 30 มีนาคม - 10 เมษายน 2563 ซึง่มกีารสอนออนไลน์ 9 วนั ค่าอาหารกลางวนัจะเท่ากบั 675 บาท (75 บาท x 9 

วนั) 

• ในช่วงวนัท่ี 30 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2563 ซึง่มีการสอนออนไลน์ 19 วนั ค่าอาหารกลางวนัจะเท่ากบั 1,425 บาท (75 

บาท x 19 วนั) 
 

ทางโรงเรียนหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าจะสามารถเปิดเรียนตามปกติได้ในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 หากยงัไม่สามารถเปิดเรียนได้ 

ก็จะมกีารด าเนินการสอนผ่านระบบออนไลน์ และ ใช้มาตรการดงักล่าวตอ่ไป 

 

 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกานา่ ไชนีส 
ขอขอบพระคณุทกุท่านเป็นอยา่งสงูในความร่วมมือและความเข้าใจในชว่งเวลาคบัขนัเช่นนีค้่ะ 

ฝ่ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกานา่ ไชนีส 

 


