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Dear parents, 

The school has come to an end, and I hope you will all join us for our Summer School 

program on July 6 – 31st as we re-open our campus, and practice safe ways to learn and 

grow together.  You’ll receive a complete Safety policy manual from our administration 

team soon regarding all the precautions, procedures and policies our school has adopted 

in order to promote a safe learning environment for our families and staff as we begin to 

come back to campus. 

Due to our campus still being closed at this time, your child’s end-of-year reports will be 

available on Class Dojo by the end of the day on Friday, June 19th. These reports will 

include your child’s Report Card, any awards certificates that he or she may have 

earned, and an annual summary report of his or her STAR 360 testing data (applicable 

to students in Grades 1 – 5). Please know that if you have an outstanding account 

balance, you’ll be informed to see our finance department before being issued these 

reports. 

 

I look forward to seeing you all again for our 2020-2021 school year on August 17th. 

Thank you! 

 

Sincerely, 

Mrs. Brittany Yandell 

ACIS Principal 
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เรียน ท่านผูป้กครองทกุท่าน 

 

 

ทางโรงเรยีนนานาชาติอเมรกิานา่ ไชนีสขอเรียนแจง้ใหท้า่นผูป้กครองทกุทา่นทราบวา่การเรยีนการสอนประจ าปี

การศกึษา 2562-2563 ไดสิ้น้สดุลงแลว้และ ทางโรงเรียนหวงัวา่เป็นอยา่งยิ่งว่าบตุรหลานของทา่นจะเขา้รว่มโปรแกรมภาคฤดู

รอ้น ( Summer School) ของทางโรงเรียนในวนัท่ี 6 ถึง 31 กรกฎาคม2563 ซึง่ทางโรงเรียนจะกลบัมาท าการเปิดการเรียน

การสอนตามปกติอกีครัง้ และจะมีมาตรการป้องกนัโรคไวรสั Covid-19 มาใช ้  ซึง่ท่านจะไดร้บัคู่มือแนวปฏิบตัิดา้นความ

ปลอดภยัจากทมีผูบ้รหิารของโรงเรียนในเรว็ๆนี ้ ซึง่คูม่ือฉบบันีจ้ะเก่ียวขอ้งกบัมาตรการและนโยบายที่โรงเรียนจะไดน้ ามาใช้

เพื่อส่งเสรมิสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ี่ปลอดภยัส าหรบันกัเรียนผูป้กครอง และบคุคลากรทกุคน เมื่อทางโรงเรียนกลบัมาเปิด

การเรียนการสอนตามปกติอีกครัง้  

เนื่องจากในขณะนีท้างโรงเรยีนยงัคงปิดอยู่ ท่านผูป้กครองสามารถรบัรายงานประจ าปีของบตุรหลานผ่านทาง

โปรแกรม Class Dojo ภายในวนัศกุรท์ี่ 19 มิถนุายน 2563  ซึง่รายงานฉบบันีจ้ะประกอบไปดว้ยรายงาผลการเรียน เกียรติบตัร 

หรือ รางวลัใด ๆ ที่นกัเรียนไดร้บั และรายงานสรุปประจ าปีของขอ้มลูการทดสอบ STAR 360 ของนกัเรียน (ส าหรบันกัเรยีนใน

ระดบัชัน้เกรด 1 - 5)  หากทา่นผูป้กครองยงัคงมียอดคา้งช าระ ท่านจะไดร้บัแจง้จากทางฝ่ายการเงนิของโรงเรียน ก่อนที่จะไดร้บั

รายงานประจ าปี 
 

 ทางโรงเรียนหวงัเป็นอยา่งยิง่ที่จะไดพ้บท่านผูป้กครองอกีครัง้ในปีการศกึษา 2563-2564 ซึง่จะเริ่มขึน้ในวนัท่ี 17 สิงหาคม  

2563 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 Mrs. Brittany Yandell 

 ครูใหญ่ฝ่ายต่างประเทศโรงเรียนนานาชาติอเมรกิาน่า ไชนีส 
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亲爱的父母/监护人 

学期即将结束，欢迎大家来参加7月6日—7月31日的夏令营，学校在重新开放之

后，会采取一系列安全措施。您将收到学校的安全手册，内容涉及学校采取的

所有关于新冠状病毒的预防措施，为了学生在返回校园时，创造一个安全的学

习环境。 

目前学校仍处于关闭状态，因此学生的学年报告将于6月19日（星期五）在

Class Dojo上发给大家。学年报告包括学生的成绩单，奖励证书以及STAR 360

测试数据的结果和分析报告（1-5年级）。请注意，如果您有未结清的费用，在

发布报告之前，学校会通知您先结清费用。 

感谢大家一直以来的理解和支持！ 

ACIS办公室 

 
 

 


