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PARENTS’ GUIDE



Online learning – Parent Version

GOAL:

❖ Get a sense of the daily structure, the power 
and control to adapt it to their environment 
and needs

❖Provide flexible academic content, rigorous 
enough for those students capable and 
supported enough for all students.

DEFINITIONS OF SUCCESS IN 

ONLINE LEARNING PROGRAM 2021:

✓ Parents remain confident in our Academic 
program

✓ Families receive schedule flexibility 

✓ Teachers receive flexibility in providing 
feedback on assignments

✓ Students receive support from multiple 
angles to support their well-being



Students

TAs:

1. Student well being

2. Re-direct concerns

3. Academic communication

Office:

1. Re-direct parent 
concerns

2. Admin. Communication

3. I.T. Support

Specials Teachers:

1. Academic challenges

2. Student well-being

3. Weekly live check-in 
& reviewLanguage/ESL 

Teachers:

1. Academic 
content/grading

2. pre-recorded 
instruction

3. Daily live check-in & 
review

Homeroom Teachers:

1. Academic 
content/grading

2. pre-recorded 
instruction

3. Live check-in & 
review

Online Learning Goal:
Provide flexible academic content,
Rigorous enough for those students capable,
Supported enough for all students

Families:
1. Academic work area

2. Encourage  
communication of  

concerns
3. Review academic 

work for accountability 



Schedules
➢Adaptable to you and your needs

➢Recommended structure for students

➢Daily live meetings (conference calls) are limited to instructional review and check in

➢All academic content is pre-recorded in short instructional videos or presentations

➢All students divided into 2 groups per class, called Sparks and Flames.
➢Homeroom teachers will send parents the rosters for the small groups.

➢Attendance is based on assignment attempts and general participation

➢Students are NOT required to participate in any live calls; instruction and assignments will be 
issued using the "assignment" feature in Teams.

Students are NOT required to 
participate in any live calls; 
instruction and assignments will 
be issued using the "assignment" 
feature in Teams



Student Expectations 
➢Try to show up to all LIVE sessions

➢Try each assignment and turn them in on time

➢Review assignment feedback with a parent for better 
understanding

➢Wear appropriate clothing during the school day
➢We recommend school uniforms so that students 

practice daily routine



Teacher Expectations
➢Provide weekly lesson plans the Friday before the following week

➢Provide daily lesson plans via Teams

➢Daily issuance of pre-recorded lessons with activity/assignment instructions

➢Feedback issued for student improvement

➢Homeroom teacher daily conference calls to check in with students

➢Subject – specific small group calls to review content



Family Expectations
➢Provide a consistent academic work area for your student.

➢Encourage your child to communicate any concerns with his or her teacher. They are available 
during the school day to help.

➢Review academic work with your children for stronger accountability.

➢Make sure someone in your family, besides your student, is comfortable with Microsoft Teams

➢ Check out our “Distance Learning” page on our website for tutorials, Frequently Asked 
Questions and more.

https://www.acis.ac.th/distance-learning


PreK – K3 Classes 
Why learn online?

➢Daily social interaction with teacher and classmates

➢Small group and whole class session daily through:
➢Circle Time

➢Daily small group calls

➢Plenty of opportunities to practice English through teacher sessions, assignments, etc.

➢Daily Chinese lessons and Thai lessons as well

➢All classwork is optional. Please TRY them and if your child has trouble, teachers are available 
to answer calls and questions throughout the entire school day
➢Teachers will provide feedback on student progress



Next Steps
1. Homeroom teachers will send out an update reminding all parents of student log in 

information Friday, April 16th

2. Teachers will post lesson plans for next week on the Teams’ General Channel:
➢ Please look for any recommended materials your student could use for the week and try to prepare 

them

3. Log in to Teams with your student to ensure you are both comfortable with the system

4. Prepare a work space for your student to be sure they have a routine space available to work

5. Talk with your family members and create a Daily Learning Routine
➢ Kids thrive best with schedules, boundaries, and expectations from parents and teachers



线上学习@美中国际学校
家长使用指南



在线学习——家长版

目标:

❖了解日常学习模式及结构，使学生具备自
控能力，努力适应学习环境和需求。

❖提供灵活的学术内容，严格要求学生，并
为所有学生提供足够的支持。

成功的定义

2021年在线学习计划：

✓ 父母对我们的学术课程仍然充满信心

✓ 家庭可享受灵活的日程安排

✓ 老师在提供作业反馈方面具有灵活性

✓ 学生学会从多个角度获得支持和福利



学生

助教老师:

1. 学生福利

2. 重新关注

3. 学术交流

办公室:1. 重新家长关注问

题

2. 行政、沟通

3. I.T. 技术支持

特殊任课老师:

1.学术挑战

2. 学生福利

3. 每周检查与复习

语言/ESL教师:

1. 学术内容/评分

2. 预先录制说明

3. 每日实时检查与

复习

班主任老师:

1. 学术内容/评分

2.预先录制说明

3. 现场检查与复习

网上学习目标：

提供灵活的学术内容，

对于那些有能力的学生来说足够严谨，

为所有学生提供足够的支持。家庭:
1. 提供学习区域
2. 鼓励沟通问题

3. 审查学术工作以确保问
责制



日程安排
➢适应您和您的需求

➢推荐给学生的结构

➢每日现场会议（电话会议）仅限于指导性审查和签到

➢所有学术内容均预先录制在简短的教学视频或演示文稿中

➢每个班级的所有学生将被分为两组，分别称为“sparks组“和“flame组”

➢班主任老师会将小组名单发送给家长



对学生的期望
➢尝试参与所有实时会话

➢尝试完成每一项作业并按时上交

➢与父母一起查看作业反馈，以更好地理解

➢在校期间穿着得体适合的服装

➢我们建议穿校服，以便学生进行日常在校活动



对老师的期望
➢在下周的星期五之前提供每周的课程计划

➢通过teams提交每日课程计划

➢每天发布预先录制的带有活动/作业说明的课程

➢提供反馈以提高学生水平

➢班主任老师每日电话家访检查学生考勤

➢主题–特定的小组通话以复习学习内容



对家庭的期望
➢为您的孩子提供固定（良好）的学习环境

➢鼓励您的孩子与他们的任课老师交流提问。在上课期间，老师们可以提供帮助。

➢与您的孩子一起复习所学内容，培养责任心。

➢确保除了您的孩子以外，家长有人为孩子打开使用Microsoft Teams

➢请查看我们网站上的“远程学习”页面，以获取教程及常见问题解答等。



PreK – K3 的班级
为什么要上网课?

➢能够与老师和同学进行日常社交互动

➢每天可以通过以下方式进行小组和全班会议：
➢循环时间

➢每日小组电话

➢有大量的机会通过教师会议和作业的方式练习英语

➢还有每天的中文课和泰语课

➢所有课堂作业都是可选的。请尝试一下，如果您的孩子有问题，在整个上学期间，老师
都可以接听电话和提问。

➢老师将提供有关学生进度的反馈



接下来的步骤
1. 班主任老师将发送更新通知，提醒所有家长4月16日（星期五）的学生登录信息。

2. 教师们将在Teams’ General Channel上发布下周课程计划
➢ 请查找您的学生本周将使用到的所有学习材料，并尝试进行准备。

3. 您和您的学生都尝试登录teams，确保双方都能正常使用该软件。

4. 为学生准备一个学习空间，以确保他们有一个固定的学习环境和空间

5. 与您的家人交谈，并创建每日学习例程
➢ 在老师和家长的指导、帮助及鼓励下给您的孩子最适合的学习日程安排。



การเรียนการสอนผา่นระบบออนไลน์
ของโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่าไชนีส

คู่ มื อส ำหรับผู้ปกครอง



ขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนการสอนผา่นระบบออนไลน์ส าหรับ
ผูป้กครอง

เป้าหมาย:

❖ สำมำรถเขำ้ถึงตำรำงกำรเรยีนรูใ้นแต่ละวนั และปรบัเปลี่ยนใหเ้ขำ้กบั
สภำพแวดลอ้ม และควำมตอ้งกำร

❖มีเนือ้หำทำงดำ้นวิชำกำรท่ียืดหยุ่น มีควำมเขม้ขน้ และเหมำะสมกบั
นกัเรยีนทกุคน

นิยามความส าเร็จของโปรแกรมการเรียนออนไลน:์

✓ ผูป้กครองจะมีควำมมั่นใจในโปรแกรมกำรเรยีนกำรสอนของทำง
โรงเรยีน

✓ ไดร้บัตำรำงกำรเรยีนรูท่ี้มีควำมยืดหยุ่น

✓ ครูผูส้อนจะมีควำมยืดหยุ่นในกำรใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกับงำนที่
มอบหมำยใหน้กัเรยีน

✓ นกัเรยีนจะไดร้บักำรสนบัสนนุจำกหลำยดำ้น



นักเรียน

ครูผู้ช่วย (TAs):

1. กำรมีคณุภำพชีวิตท่ีดีของนกัเรียน

2. ตอบขอ้สงสยัต่ำง ๆ

3. กำรติดต่อสื่อสำรในดำ้นวิชำกำร

พนักงานออฟฟิศ:

1. ตอบค ำถำมหรอืขอ้สงสยัของผูป้กครอง

2. ประสำนงำนและติดตอ่สื่อสำรกบัฝ่ำย
บรหิำร

3. ใหก้ำรชว่ยเหลือทำงดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ครูผู้สอนวิชาบังคับเลือก:

1. เสริมสรำ้งกำรเรียนรูโ้ดยใชค้วำมทำ้ทำย

2. สง่เสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีของนกัเรียน

3. กำรตรวจสอบรำยสปัดำห ์หรือ ท ำกำรติดต่อสื่อสำร
กบันกัเรียน

ครูสอนวิชาภาษาไทย จีน และสอนเสริมวิชา

ภาษาอังกฤษ:

1. จดัท ำเนือ้หำดำ้นวิชำกำร และกำรประเมินผล

2. บนัทกึวีดีโอกำรสอนลว่งหนำ้

3. กำรตรวจสอบรำยวนั หรือ ท ำกำรติดต่อสื่อสำรกบันกัเรียน

ครูประจ าชัน้:

1. จดัท ำเนือ้หำดำ้นวิชำกำร และกำรประเมินผล

2. บนัทกึวีดีโอกำรสอนลว่งหนำ้

3. กำรตรวจสอบ หรือ ท ำกำรติดต่อสื่อสำรกบั
นกัเรียน

เป้าหมายการเรยีนรูผ้า่นระบบออนไลน:์
เนือ้หำทำงดำ้นวิชำกำรท่ีมีควำมยืดหยุ่น มีควำมเขม้ขน้ และส่งเสรมิสนบัสนนุนกัเรยีนทกุคน

ผู้ปกครองและครอบครัว:

1. จดัสรรพืน้ท่ีส  ำหรบักำรเรียนรูใ้นดำ้น
วิชำกำร

2. สง่เสริมกำรติดต่อสื่อสำรหำกมีค ำถำม
หรือขอ้สงสยัใด ๆ

3. ตรวจสอบว่ำนกัเรียนมีควำม
รบัผิดชอบต่องำนท่ีไดร้บัมอบหมำยหรือไม่



ตารางการเรียนรู้
➢สำมำรถปรบัเปลี่ยนไดต้ำมควำมตอ้งกำรของท่ำน

➢มีโครงสร้างทีเ่หมาะสม ส ำหรบันกัเรยีนทกุคน

➢มีกำรพบปะหรอืสนทนำรำยวนัผ่ำนทำงกำรประชมุสำย (conference calls) ซึ่งจะขึน้อยู่กบัครูผูส้อน

➢เนือ้หำกำรเรยีนรูท้ัง้หมดจะถกูบนัทกึไวโ้ดยลว่งหนำ้ในรูปแบบของวีดีโอ หรอื กำรน ำเสนอ

➢นกัเรยีนทกุคนจะถกูแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ในแต่ละชัน้เรยีน ซึ่งจะมีช่ือกลุม่ว่ำ Sparks และ Flames.
➢โดยครูประจ ำชัน้จะส่งรำยช่ือสมำชิกกลุ่มของนกัเรยีนใหก้บัท่ำนผูป้กครอง



ความคาดหวงัจากนกัเรียน
➢เขำ้รว่มกำรเรยีนกำรสอนผ่ำนระบบออนไลนใ์นทกุครัง้ตำมตำรำงเรยีน

➢ท ำงำนที่ไดร้บัมอบหมำยและสง่งำนตรงเวลำ

➢ตรวจสอบและอ่ำนทบทวนขอ้เสนอแนะของงำนที่ไดร้บัมอบหมำยกบัผูป้กครอง
เพ่ือควำมเขำ้ใจท่ีดียิ่งขึน้

➢แต่งกำยดว้ยชดุที่เหมำะสมในระหว่ำงท่ีมีเรยีน
➢ทำงโรงเรยีนแนะน ำใหน้กัเรยีนแต่งกำยดว้ยชดุยนูิฟอรม์ของโรงเรียนเพื่อใหน้กัเรยีนท ำ
เป็นกิจวตัรประจ ำวนั



ความคาดหวงัจากครูผูส้อน
➢สง่แผนกำรเรยีนกำรสอนรำยสปัดำหใ์นทกุวนัศกุรก่์อนถงึสปัดำหห์นำ้

➢สง่แผนกำรเรยีนกำรสอนรำยวนัผ่ำนทำงโปรแกรม Teams

➢สง่เนือ้หำกำรเรยีนรูท่ี้บนัทกึไวล้ว่งหนำ้ทกุวนั พรอ้มค ำแนะน ำเก่ียวกบักิจกรรมประกอบกำรเรยีน หรอื งำนท่ีมอบหมำยใหน้กัเรยีน

➢สง่ขอ้เสนอแนะหรอืค ำแนะน ำเพ่ือพฒันำกำรของนกัเรยีน

➢ครูประจ ำชัน้จะท ำกำรประชมุสำย (conference calls) เป็นรำยวนักบันกัเรยีน 

➢ในสว่นของรำยวิชำ จะมีกำรติดต่อสื่อสำรกบักลุม่นกัเรยีนเพ่ือทบทวนเนือ้หำ



ความคาดหวงัจากผูป้กครองและครอบครัว
➢จดัสรรพืน้ทีห่รอืสถานทีท่ีเ่หมาะสมส าหรบัการเรยีนรูข้องนักเรยีน

➢สนับสนุนใหบ้ตุรหลานของทา่นท าการตดิตอ่สือ่สารหากมคี าถามหรอืขอ้สงสยัใด ๆ กบัครผููส้อน ซึง่สามารถ
ตดิตอ่กบัครผููส้อนไดใ้นชว่งเวลาหรอืวนัทีม่เีรยีน

➢ทบทวนและตดิตามงานทีนั่กเรยีนไดร้บัมอบหมายเพือ่เสรมิสรา้งความรบัผดิชอบของบตุรหลานทา่น

➢ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คนใกลช้ดิในครอบครวันอกเหนือไปจากบตุรหลานทา่นมคีวามคุน้ชนิกบัโปรแกรม
Microsoft Teams

➢ เขา้ไปทีห่นา้เพจ “Distance Learning” ในเว็บไซตข์องทางโรงเรยีนเพือ่ศกึษาคูม่อืการใชง้าน ค าถามทีพ่บ
บอ่ย และอืน่ๆ

https://www.acis.ac.th/distance-learning


ระดบัชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3 (PreK – K3)
ท ำไมถึงตอ้งเรยีนออนไลน?์

➢เพ่ือกำรติดต่อสื่อสำรรำยวนักบัครูผูส้อน และเพ่ือนรว่มหอ้ง

➢มีเนือ้หำกำรเรยีนรูส้  ำหรบันกัเรยีนในกลุม่เลก็ ๆ และส ำหรบัทัง้ชัน้เรยีนเป็นรำยวนัผำ่นทำง:
➢Circle Time

➢กำรโทรติดต่อสื่อสำรรำยวนัในกลุ่มเล็ก ๆ ของนกัเรยีน

➢เปิดโอกำสมำกมำยใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันำทกัษะภำษำองักฤษผ่ำนทำงเนือ้หำกำรสอนของครู งำนท่ีไดร้บัมอบหมำย และอ่ืนๆ

➢มีเนือ้หำกำรเรยีนกำรสอนวิชำภำษำจีน และภำษำไทยในรำยวนั

➢นกัเรยีนไมจ่  ำเป็นตอ้งท ำงำนที่ไดร้บัมอบหมำยทัง้หมด แต่ใหน้กัเรยีนไดล้องท ำ และหำกมีค ำถำมใด ๆ สำมำรถติดต่อครูผู้สอนไดต้ลอดทัง้วนัที่มี
เรยีน
➢ครูผูส้อนจะใหข้อ้เสนอแนะในเรื่องพฒันำกำรในดำ้นกำรเรยีนรูข้องนกัเรยีน



ขั้นตอนต่อไป
1. ครูประจ ำชัน้จะขอ้มลูข่ำวสำรลำ่สดุใหก้บัท่ำนผูป้กครองในเรื่องขอ้มลูกำรเขำ้สูร่ะบบของนกัเรยีนในวนัศกุรท่ี์ 16 เมษำยน

2. ครูผูส้อนจะสง่แผนกำรเรยีนกำรสอนส ำหรบัสปัดำหห์นำ้ผ่ำนทำงโปรแกรม Teams ในช่องทำงทั่วไป (General Channel):
➢ กรุณำอ่ำนศกึษำเก่ียวกบัอปุกรณก์ำรเรยีนท่ีทำงโรงเรยีนแนะน ำใหน้กัเรยีนใชใ้นกำรเรยีนออนไลน ์และเพ่ือเป็นกำรเตรยีมควำมพรอ้มล่วงหนำ้

3. เขำ้สูร่ะบบของโปรแกรมTeams กบับตุรหลำนของท่ำน เพ่ือใหแ้น่ใจว่ำทัง้ตวัท่ำนและนกัเรยีนคุน้ชนิกบัโปรแกรมดงักล่ำว

4. จดัเตรยีมพืน้ที่ในกำรเรยีนรูเ้พ่ือใหม้ั่นใจไดว้่ำบตุรหลำนของท่ำนมีพืน้ที่ท่ีเหมำะสมส ำหรบักำรเรียนและท ำงำน

5. พดูคยุกบัสมำชิกในครอบครวั และสรำ้งกิจวตัรประจ ำวนัส  ำหรบักำรเรยีนรู ้
➢ นกัเรยีนจะมีพฒันำกำร และกำรเจรญิเติบโตไดดี้ท่ีสดุดว้ยตำรำงเวลำ ขอบเขต และควำมคำดหวงัจำกผูป้กครอง และครูผูส้อน


