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9 January 2021 

Dear parents,  

Thank you for your support, communications, and concerns as we plan out our Spring Semester of learning at ACIS. 

We value everyone’s thoughts, recommendations, and voice in this decision to help us make the best plans for our 

students. We would like to confirm with you all that our administrative team has decided to close our campus and 

online learning program from January 11th – 15th, in an effort to allow for the quarantine of so many of our families 

and staff to be completed from holiday travel, as well as to support so many of our working families.  

At this time, we plan to re-open our campus for traditional learning on Monday, January 18th. Furthermore, we 

tentatively plan to use the first weeks of our March break in order to make up these academic days. In the event 

that either the government requires school lockdowns, or Chaing Mai’s situation of confirmed COVID-related 

cases is such that we cannot open our campus on January 18th, please be prepared to learn online. Learning 

online is essential in terms of meeting our school’s academic requirements for the agencies that grant us 

accreditation. 

To meet accreditation standards, our school must be in session for 180 days from August – June of each academic 

school year (ASY). We must provide so many cultural and character-development activities and events throughout 

the year, be able to provide ample testing opportunities for our students, and our school calendar should not 

extend passed June to allow for preparations for the next school year. Our accreditation agencies observe these 

elements to ensure that we, as a school, are providing a quality standard of education. While online learning 

allows us the necessary opportunities to fulfill these standards, on-campus learning is far more conducive for 

meeting these standards. 

In light of the school’s decision to close campus and online learning from January 11th – 15th, our teaching staff will 

report Monday morning to school, in a manner that supports current government requirements on building 

capacity, to prepare supplemental material and activities for students to complete throughout their break. These 

activities are not required to be completed but are meant to give students an opportunity to review academic 

concepts and language skills while at home. As it will take some time to prepare these materials, our TAs will 

provide you with amended times with which you may pick up materials on Monday afternoon, if you would like to 

have them. Again, you are not required to collect them, they are simply an additional resource for your child’s 

benefit. 

While on our campus we kindly ask that everyone abide by our COVID safety measures of wearing face masks, 

using sanitizer, and allowing for a temperature check before entering the school. 

Above all, our goal remains consistent to provide our students with the best and safe academic learning 

environment, support their English language development, and nurture the whole child within our students 

through critical thinking and creativity.  

Thank you all for your support, and please stay safe! 

Sincerely, 

ACIS Administrative Team 

 

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 
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 เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน 

 ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีสขอขอบคุณท่านผู้ปกครองสำหรับการสนับสนุน การติดต่อสื่อสาร และข้อสงสัย 
ในช่วงระหว่างที่ทางโรงเรียนได้เตรียมแผนการเรียนรู้ในภาคเรยีนที่ 2   ทางโรงเรียนขอเรียนแจ้งใหท้่านทราบว่า ทางโรงเรียนได้ให้
ความสำคัญกับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเสียงตอบรับจากท่านผู้ปกครองทุกท่าน ในการประกอบการตัดสินใจในครั้งนี้ เพื่อ
ช่วยให้ทางโรงเรียนวางแผนและจัดเตรียมสิ่งที่ดีท่ีสุดให้กับนักเรียนทุกคน  ทั้งนีท้างโรงเรียนขอประกาศให้ท่านทราบอีกครั้งว่าฝ่าย
บริหารของทางโรงเรียนได้ตัดสินใจที่จะงดการเรียนการสอน และไม่มีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ถึง 
วันศุกร์ที ่15 มกราคม 2564 เพื่อให้ทั้งทางผู้ปกครองและครอบครัว ตลอดจนบุคลากรของทางโรงเรียน ได้ดำเนินการกักตัว (self-
quarantine) ใหเ้สร็จสิ้นจากการเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุด  และอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนครอบครัวของบุคลากรโรงเรียนอีก
ด้วย 

 ในขณะนีท้างโรงเรียนได้มีการวางแผนท่ีจะจัดการเรียนการสอนตามปกติในห้องเรียน ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564  
นอกจากนี้โรงเรียนวางแผนที่จะใช้สัปดาห์แรกของช่วงวันหยุดในเดือนมีนาคมเพื่อทำการสอนชดเชย ในกรณีที่รัฐบาลกำหนดให้มี
การปิดสถานศึกษา (lock down) หรือ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ในจังหวัดเชียงใหม่จนทำให้ทาง
โรงเรียนไม่สามารถทำการสอนตามปกติในห้องเรียนได้ในวันท่ี 18 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองโปรดเตรียมความ
พร้อมสำหรับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  ซึ ่งการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญในแง่ของการปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดทางวชิาการสำหรับหน่วยงานที่ให้การรับรองแก่ทางโรงเรียน 

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษา ทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องจัดการเรยีนการสอนเป็นจำนวน
วันทั้งสิ้น 180 วันตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง มิถุนายนในแต่ละปีการศึกษา (ASY)  ทางโรงเรียนยังคงต้องมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
วัฒนธรรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนตลอดทั้งปีการศึกษา จัดการสอบประเมินผลของนักเรียน และปฏิทิน
การศึกษาของทางโรงเรียนไม่ควรขยายต่อไปในเดือนมิถุนายนเพื่อให้สามารถเตรยีมความพร้อมสำหรับปีการศึกษาถัดไปได้  ซึ่งทาง
หน่วยงานที่รับรองคุณภาพการศึกษาจะปฏิบัติตามองค์ประกอบเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพตรงตามมาตรฐาน  การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์จะช่วยสรา้งโอกาสใหก้ับทางโรงเรียนได้มกีารปฏิบัตติามมาตรฐานเหลา่นี้ 
แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนตามปกติในห้องเรียนนั้นจะเอื้ออำนวยใหบ้รรลุมาตรฐานเหล่านี้มากยิ่งขึ้น 

 ในแง่การตัดสินใจของทางโรงเรียนที่จะจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 15 มกราคม 2564 นั้น ทาง
คณาจารย์จะมาทำงานที่โรงเรียนในช่วงเช้าของวันจันทร์เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางรัฐบาลในเรื่องของจำนวน
บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมเสริมสำหรับนักเรียนให้เสร็จสมบูรณ์ตลอดช่วงที่ไม่มีการ
เรียนการสอนที่โรงเรียน  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นักเรียนไม่จำเป็นต้องทำให้แล้วเสร็จ แต่มีขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทบทวน
แนวคิดทางด้านวิชาการและทักษะทางด้านภาษาในขณะทีอ่ยู่บ้าน  เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ ครูผู้ช่วย 
(TAs) จะมีการแจ้งเวลาทีไ่ด้มีการแก้ไขเป็นทีเ่รียบร้อยแล้วให้ท่านผู้ปกครองรับทราบ เพื่อที่จะสามารถเดินทางมารับวัสดุอุปกรณ์
การเรียนได้ในช่วงบ่ายของวันจันทร์นี้ หากท่านผู้ปกครองมีความต้องการอุปกรณ์เรียนดังกล่าว  แต่หากท่านไม่มีความประสงค์
ต้องการรับวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนจะเก็บไว้เป็นอุปกรณ์การเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ของบุตรหลานท่าน 
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ทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกท่าน โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ covid-19 ในขณะที่
ท่านอยู่ภายในบริเวณของโรงเรียน โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลฆ่าเช้ือโรค และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าไป
ยังภายในบริเวณโรงเรียน เหนือสิ่งอื่นใดเป้าหมายของทางโรงเรียนคือการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ เหมาะสมและ
ปลอดภัยที่สุด สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และส่งเสริมการพัฒนาในด้านการคิดวิเคราะห์และความคิด
สร้างสรรค์ให้กับนักเรียนทุกคน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองในความเข้าใจและความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง 

ฝ่ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส 
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