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Dear parents, 

This letter is a kind reminder that our school day begins at the following times, based on your child’s 
age: 

Class: Time: 
Grades 1 – 6 8:10 Morning Assembly 

8:20 1st Class 
 

PreK – K3 8:45 Morning Assembly 
9:00 1st Class (Snack and Circle Time) 

 

We politely ask that your students come to school on time before their 1st class begins each day. This is 
vital to their success and development with English language, social and emotional development among 
with other positive benefits. Being late to their first class leaves some of our students in danger of 
missing important instruction in his or her main class. Furthermore, arriving to the classroom on time 
reinforces the good work habits and behaviors we focus on at ACIS, including personal responsibility, 
respect for others, and general manners towards others. 

Thank you so much for your support and cooperation on this matter as we encourage our young 
Phoenix Flames! 

Sincerely, 

ACIS Administration Team 
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尊敬的各位家长/监护人:  

 

我们希望提醒大家，根据孩子的年级来分，上学作息时间如下: 

班级:     时间: 

小学一年级至小学六年级 (G1 – 6) 8:10 早会升旗仪式 

8:20  第一节课 
 

幼儿园学前班至幼儿园大 (PreK – K3) 8:45 早会升旗仪式 

9:00 第一节课 (早餐及早间活动) 

 

恳请各位家长，能够在每天第一节课上课之前按时将孩子送到学校。这对于学生在英语、

社交和 情感发展等各方面都具有正面且积极的影响。倘若第一节课迟到了，学生有可能

会错过课堂中重要的部分。此外，按时到校对于培养孩子养成良好的作息时间以及高效的

完成学习任务来说是至关重要的。同时，对培养个人的责任感、尊重他人以及与人相处等

各方面也是非常重要的。 

 

感谢各位家长对学校工作的支持、理解与合作！ 

 

此致 

美中国际学校行政团队 
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เรียน ทานผูปกครองทุกทาน 

ทางโรงเรียนอเมริกานา ไชนีสขอแจงใหผูปกครองทุกทานทราบถึงเวลาเขาเรียนดังน้ี 

ระดับชั้นเรียน: เวลา: 

เกรด 1 ถึง เกรด 6 8:10 น. กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ 
8:20 น. เริ่มเรียนในคาบแรก 
 

เตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3 8:45 น. กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ 
9:00 น. เริ่มเรียนในคาบแรก และรบัประทานของวาง 

 

ทางโรงเรียนขอความรวมมือบุตรหลานของทานผูปกครองเดินทางมาถึงโรงเรียนตรงเวลา หรือ กอนท่ีจะเริ่มเรียนในคาบ

แรกของแตละวัน ซึ่งเปนสิ่งสำคัญในกระบวนการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และพัฒนาการเชิงบวกในดานตางๆ การท่ี

นักเรียนเขาเรียนสายในวิชาแรก อาจมีผลทำใหนักเรียนพลาดเนือ้หาสำคัญในวิชาหลัก นอกจากนี้แลว การที่นักเรียนสามารถเขา

เรียนไดตรงเวลา จะชวยสงเสริมใหนักเรียนมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการมีความรับผิดชอบ และเคารพตอ

ผูอ่ืน  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

  
ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกานา ไชนีส ขอขอบคุณสำหรับความรวมมือของทานผูปกครองมา ณ โอกาสน้ี 
   
  

ดวยความเคารพอยางสูง  
             ฝ่ายบรหิารโรงเรียนนานาชาติอเมริกานา ไชนีส 

 


