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Dear parents, 

Our teachers are so excited to meet you next week for our semi-annual Parent Conference event, on 
Wednesday October 14th and Thursday October 15th. Please remember that these days are mini-days, 
students will be dismissed at 12:00PM. We kindly ask that students be picked up at this time, and no later 
than 1:00PM in order for our teachers to have adequate time to prepare to meet with you all. Given the 
schedule structure for next week, there will be no clubs or tutoring from Tuesday October 13th – Friday 
October 16th. Please remember that our after-school clubs run from August 31st – Dec. 3rd. Clubs fees have 
been generated to include approx. 11 sessions, rather than 13 sessions, in order to accommodate our 
October holidays and mini-days. Therefore, there will be no make-up sessions for these dates. 

Also please know that, although October 16th is also a mini-day, we will not host parent conferences. This 
date has been reserved for staff professional development. These routine PD sessions help us meet our 
accreditation requirements, so thank you very much for your understanding and support of our mini-days 
next week.  

We look forward to seeing you all next week. 

Sincerely, 

ACIS Administration 
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เรียน ทานผูปกครองทุกทาน 

 

ทางคณาจารยของโรงเรียนนานาชาติอเมริกานา ไชนีสมีความรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่จะไดพบปะทุกทาน

ในการประชุมผูปกครอง วันพุธท่ี 14 และวันพฤหัสบดีท่ี 15 ตุลาคม 2563 นี้ ทางโรงเรียนขอเรียนแจงใหทาน

ทราบอีกครั้งวา ในวันดังกลาว ทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนครึ่งวัน และนักเรียนจะเลกิเรียนในเวลา 12.00 

น.  ขอความกรุณาทานผูปกครองโปรดมารับบุตรหลานของทานกอนเวลา 13.00 น. เพื่อที่คณาจารยของทาง

โรงเรียนจะไดมีเวลาเตรียมความพรอมในการพบปะพูดคุยกับทาน สำหรับตารางเรียนในสัปดาหหนา ทางโรงเรียน

จะไมมีการจัดกิจกรรมชมรมหรือการสอนพิเศษ ตั้งแตวันอังคารท่ี 13 ถึง วันศุกรท่ี 16 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ทาง

โรงเรียนขอเรียนแจงใหทานทราบวากิจกรรมชมรมจะมีขึ้นตั้งแตวันท่ี 31 สิงหาคม ถึง 3 ธันวาคม 2563 และ

คาธรรมเนียมของกิจกรรมชมรมจะคิดตามจำนวนครั้งท่ีจัด ซ่ึงจะมีท้ังหมดประมาณ 11 เซสชัน เพ่ือรองรับวันหยุด

ในเดือนตุลาคม และการเรียนการสอนครึ่งวันของทางโรงเรียน ดังนั้นทางโรงเรียนจะไมมีการจัดกิจกรรมชมรม

ชดเชยข้ึนมาสำหรับวันดังกลาว 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนขอเรียนแจงใหทานทราบวาในวันศุกรท่ี 16 ตุลาคม 2563 นี้ ทางโรงเรียนจะมีการ

จัดการเรียนการสอนครึ่งวัน ถึงแมวาจะไมมีการประชุมผูปกครองครูก็ตาม ซึ่งในวันดังกลาวทางโรงเรียนจัด

กิจกรรมการอบรมพัฒนาวิชาชีพสำหรับบุคลากร  

 

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกานา ไชนีสขอขอบคุณสำหรับความรวมมือของทานผูปกครองมา ณ โอกาสนี้ และหวัง

เปนอยางยิ่งท่ีจะไดตอนรับทานผูปกครองในสัปดาหหนา 

 

ดวยความเคารพอยางสูง 

ฝายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกานา ไชนีส 
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尊敬的各位家长： 

 

我们的老师很高兴在 10 月 14 日（星期三）及 10 月 15 日（星期四）与家长见面，这是每半年一
次的家长日。 请留意，在这两天，学生将只在早上上课，并在中午 12 点放学。 请各位家长于 12
点接孩子放学，最晚不迟于 1 点接孩子离校，以便我们的老师有足够的时间准备与大家见面。 根
据课程安排，从 10 月 13 日（星期二）至 10 月 16 日（星期五）将没有课后俱乐部或补习。我们
的课后俱乐部在 8 月 31 日至 12 月 3 日期间进行。 俱乐部费用已考虑到我们十月假期和半天上学
的日子，只有 11 节而不是 13 节。 因此，这些日子没有的课程将没有补课。 

 

另请注意，10 月 16 日(星期五）也是早上半天上课，但当天我们没有家长会议。 该日期已预留给
员工作专业培训。 这些定期培训可帮助我们满足认证要求，因此非常感谢您对本周半天上课日的
理解和支持。 

 

我们期待与大家见面。 

 

此致 

美中国际学校 


