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Parents and Guardians,  
 
Congratulations, you and your student(s) have successfully completed 4 weeks of 
Online Learning!  
This past month we have seen an incredible amount of dedication, determination, 
creativity and flexibility. We applaud your efforts! 
 
On April 23rd, 2020, the Ministry of Education (MOE) held a meeting and stated that 
all school campuses must stay closed and teach online until July 1, 2020. The 
Minister said the decision to remain closed was based on 2 factors: 

1. Student Safety- schools cannot guarantee student safety, there is no vaccine 
and we cannot risk the virus spreading. 

2. Public Safety- children are often asymptomatic, which means they can easily 
spread the virus. And, children often live with their grandparents, who are at a 
greater risk of complications.  

What does this mean for us? 
This means we will continue delivering online instruction until the end of the school 
year. 
 
Graduation/Promotions- Our first K3 graduation will also require modifications. We 
will work on a plan and keep you informed.  
 
Songkran- We will continue to wait for the final word regarding this, but we are 
assuming it will be after July, which means we will end the school year 5 days early 
(because we provided instruction the week of April 13-17, a previously scheduled 
Holiday Break), June 19th. This means we will hold the K3 graduation ceremony June 
19th.   
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Calendar- We will revise the Official School Calendar, post it and send it out to you.  
 
Lunch Fees - your balance carried forward for Semester 1 of 2020-2021 is: 56 days X 
75THB, for a total of 4,200 THB. 
 
Clubs & Private Tutoring- If you paid for clubs during the 2019-2020 school year for 
semester 2, we will automatically notify you next year of your balance for Semester 
1. As a bonus you will be entitled to clubs for the entire semester 1 session, we will 
not deduct the days used during this term. If you have chosen to wait until school 
opens to resume private tutoring, the balance will be available to you. 
 
Yearbooks- Hard copy yearbooks will be available to purchase, details will be 
coming. 
 
Attendance- Students in K3-Grade 5 are required to participate in online learning in 
order to promote to the next grade level. 
Visa- Parents and students are still required to renew your visa on time. Please make 
sure you let Mod: mod.johnson@acis.ac.th  know 45 days prior if you’re in Chiang Mai 
and 60 days prior if you are abroad that it is expiring.    

 

Thank you for your cooperation and support, 

ACIS Administration Team 
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เรียน ทานผูปกครองทุกทานคะ 

ทางโรงเรยีนนานาชาติอเมรกิานา ไชนีส ขอแสดงความยนิดีกับทานผูปกครองและบุตรหลานท่ีผานกระบวนการเรยีนการสอนผาน

ระบบออนไลนในชวง 4 สัปดาหท่ีผานมา 

ในชวงท่ีโรงเรียนไดมกีารจดัการเรยีนการสอนออนไลนน้ัน ทางโรงเรียนไดเหน็ถึงความทุมเท ความมุงมั่น ความคดิสรางสรรค และ

การปรบัตัวของทานผูปกครองและนักเรยีนทุกคน ทางโรงเรียนขอแสดงความช่ืนชมในความพยายามดังกลาวเปนอยางยิ่ง 

เมื่อวันพฤหสับดท่ีี 23 เมษายน 2563 ท่ีผานมาน่ัน ทางกระทรวงศึกษาธิการไดมีการจดัการประชุมข้ึนและแจงใหทางโรงเรียนทุก

แหงรับทราบถึงเรื่องการปดสถานศึกษาและการจดัการเรียนการสอนผานระบบออนไลนจนถึงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งทางรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการไดกลาววาการตัดสินใจใหปดสถานศึกษาจนถึงวันดังกลาวมผีลมาจากปจจยั 2 ประการคือ : 

1. ความปลอดภัยของนักเรียน – ทางโรงเรียนไมสามารถรับประกันความปลอดภัยของนักเรียนได เน่ืองจากยังไมมีวัคซีนปองกัน

และรักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และทางโรงเรียนไมสามารถเสีย่งตอการแพรกระจายของไวรสัได 

2. ความปลอดภัยของสาธารณะ – เด็กในวัยเรียนอาจไมแสดงอาการของการติดเช้ือไวรสัโคโรนา ซึ่งหมายความวาพวกเขาสามารถ

แพรเช้ือไวรสัไปสูท่ีสาธารณะไดอยางงายดาย และนักเรียนสวนมากมักจะอาศัยอยูกับปู ยา ตา ยาย ซึง่อยูในวัยท่ีเสี่ยงตอการตดิเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 

 

ปจจัยเหลานีส้งผลอยางไรกับทางโรงเรียน ? 

จากปจจัยดังกลาว สงผลใหทางโรงเรียนมคีวามจำเปนตองดำเนินการจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลนตอไปจนถึงสิ้นป

การศึกษาน้ี 

 

การสำเร็จการศึกษา / การเลื่อนชั้น – สำหรับพิธีสำเร็จการศึกษาของระดับช้ันอนุบาล 3 (K3) น่ัน โรงเรียนจะมีการปรบัเปลีย่นจาก

กำหนดการเดมิ และจะดำเนินการตามแผนท่ีไดมีการวางไว ซึง่ทางโรงเรยีนจะมกีารแจงใหทานผูปกครองรับทราบตอไป 

 

วันสงกรานต – ทางโรงเรยีนยงัคงรอความชัดเจนเก่ียวกับกิจกรรมวันสงกรานต โดยในเบ้ืองตนทางโรงเรียนคาดวาจะมีข้ึนหลัง

เดือนกรกฎาคม 2563 นักเรียนทุกคนคาดวาจะจบปการศึกษา ในวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 ซึ่งจะเร็วข้ึน 5 วัน ตามปฏิทินการศึกษา

เดิม เน่ืองจากทางโรงเรียนไดจัดใหมีการเรียนการสอนผานระบบออนไลนไปแลวในชวงวันท่ี 13 ถึง 17 เมษายน 2563 โดยวัน

ดังกลาวตรงกับวันหยุดสงกรานตตามกำหนดการเดิม และทางโรงเรียนจะจดัพิธีสำเร็จการศึกษาของระดับช้ันอนุบาล 3 (K3) ข้ึน ใน

วันท่ี 19 มิถุนายน 2563 

 

ปฏิทินการศึกษา – ทางโรงเรียนจะมีการแกไขปฏิทินการศึกษา และจะสงใหทานผูปกครองรับทราบตอไป 
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คาอาหารกลางวันของนักเรียน – ทางโรงเรียนจะยกยอดคาอาหารกลางวันไปไวในภาคเรยีนท่ี 1 ของปการศึกษา 2563-2564 ซึ่ง

ก็คือ     56 วัน X 75 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 4,200 บาท 

 

ชมรม และ การสอนพิเศษ – หากทานผูปกครองไดชำระเงินคาชมรมและคาเรียนพิเศษของภาคการศึกษาท่ี 2 ประจำปการศึกษา 

2562-2563 ไวแลวกอนหนาน้ี ทางโรงเรียนจะแจงยอดคงเหลือใหทานทราบในภาคเรียนท่ี 1 ของปการศึกษาหนา สำหรับสิทธิ

พิเศษท่ีทานจะไดรับคือทางโรงเรียนจะไมมีการคดิคาธรรมเนียมการเขารวมชมรมและไมหักจำนวนวันท่ีเขารวมชมรมตลอดภาค

เรียนท่ี 1 ในปการศึกษาหนา ทางโรงเรียนจะแจงคาธรรมเนียมการสอนพิเศษใหทานรับทราบ เมื่อโรงเรียนสามารถทำการเปดการ

เรียนการสอนไดตามปกติ  

 

หนังสือรุน – ทานผูปกครองสามารถสั่งซื้อหนังสือรุนท่ีทางโรงเรียนไดจัดทำข้ึนในเร็ว ๆ น้ี 

 

การเขาชั้นเรียน – นักเรียนในระดับช้ันอนุบาล 3 (K3) ถึง เกรด 5  มีความจำเปนตองเขาช้ันเรียนผานระบบการสอนออนไลนเพ่ือ

การเลื่อนไปสูในระดับช้ันเรียนตอไป 

 

วีซา - ทานผูปกครองและนักเรียนท่ีเปนชาวตางชาติทุกคนมีความจำเปนตองตออายุวีซากอนวันครบกำหนด โปรดตรวจสอบใหแนใจวาได

ทานไดแจงตอหัวหนาฝายรบันักเรยีน (Admission) ท่ีอีเมล mod.johnson@acis.ac.th ทราบลวงหนากอนวีซาหมดอายุ 45 วัน ในกรณีท่ี

ทานอยูในจังหวัดเชียงใหม และ 60 วันกอนวีซาหมดอายุ หากทานอยูตางประเทศ 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกานา ไชนีส ขอขอบคุณสำหรับความรวมมือของทานผูปกครองเปนอยางยิ่ง มา ณ โอกาสน้ีคะ 

ฝายบรหิารโรงเรยีนนานาชาติอเมริกานา ไชนีส 
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尊敬的家长和监护人： 
           恭喜您和您的学生成功完成了为期四周的在线学习! 

           在过去的一个月里，我们看到了令人难以置信的奉献精神、决
心、创造力和灵活性。我们赞赏你的努力! 

 
           2020年4月23日，教育部召开会议，规定所有校园必须关闭，并
在2020年7月1日之前继续网上教学。这位部长表示，决定继续关闭的原因基
于两个因素: 

1. 学生安全——学校不能保证学生的安全，没有(COVID-19) 疫苗，我
们不能冒病毒传播的风险。 

2. 公共安全——学龄儿童通常无症状，这意味着他们可以轻松地将病
毒传播到公共场所。而且，大多数学生倾向于与祖父母住在一起，他们有被
病毒感染的危险。 

 

 

这对我们意味着什么？ 
           这意味着我们将继续提供在线学习指导，直到这学年结束。 
 
毕业/升学：我们的第一个K3毕业班也将需要修改。  
我们将制定计划，并及时通知您。 
 
泼水节：我们将继续等待最终的决定，但是我们假设这将在7月之后， 
                      这意味着我们将提前5天结束学年（因为我们在4月
13日至17日 
                      一 周提供了指导 预定的假期），6月19日。 这意
味着我们将于 
                6月19日举行K3毕业典礼。 
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校历：我们将更新学校日历，将其发布并发送给您。 
 
午餐费用：您在2020-2021年第一学期结转的余额为：56天  X  75泰铢， 
                            总计4,200泰铢。 
 
兴趣班和课后一对一：如果您在2019-2020学年第2学期为兴趣班付费， 
则我们将在下一年自动通知您第1学期的余额。 
作为奖励，您将有资格在整个第1学期使用兴趣班 ， 
我们将不扣除此学期中使用的天数。 如果您选择等到 
学校开学后恢复课后一对一，则余额将可供您使用。 
 
年鉴：可以购买纸质年鉴，详细信息即将到来。 
 
出勤率：K3至5年级的学生必须参加在线学习，才能升入下一个年级。 
 
签证：家长和学生仍然需要按时续签您的签证。 如果您在清迈，请确保让 
               Mod：mod.johnson@acis.ac.th 提前45天知道；如果在国外
，则要提前60天 
  通知她即将到期。 
  
感谢您的合作与支持， 

美中国际学校管理团队 

mailto:Mod%EF%BC%9Amod.johnson@acis.ac.th%E6%8F%90%E5%89%8D45%E5%A4%A9%E7%9F%A5%E9%81%93%EF%BC%9B%E5%A6%82%E6%9E%9C%E5%9C%A8%E5%9B%BD%E5%A4%96%EF%BC%8C%E5%88%99%E8%A6%81%E6%8F%90%E5%89%8D60%E5%A4%A9
mailto:Mod%EF%BC%9Amod.johnson@acis.ac.th%E6%8F%90%E5%89%8D45%E5%A4%A9%E7%9F%A5%E9%81%93%EF%BC%9B%E5%A6%82%E6%9E%9C%E5%9C%A8%E5%9B%BD%E5%A4%96%EF%BC%8C%E5%88%99%E8%A6%81%E6%8F%90%E5%89%8D60%E5%A4%A9

