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25 February 2020 

Dear parents, 

 Yesterday evening we received a directive from the Government regarding preventative 
measures against the spread of the COVID-19 Coronavirus. 

This directive strictly asks that any families returning from mainland China, Hong Kong, Macau, 
Taiwan, South Korea, Singapore, Malaysia, Vietnam, Italy and Japan place themselves in a 
voluntary 14-day quarantine from the date of their return. This applies to people returning from 
these locations from February 25th onwards, until we hear that the directive has been lifted. 
Consistent with our previous communications, this also includes those who have been in contact 
with people who have travelled from those countries since noon on Friday 21st February. 

If this new policy applies to your child, please email their homeroom teacher and the Academic 
Office. Our teachers will work with your child through Class Dojo to keep him or her caught up 
with their school work. 

Given the continuing spread of the virus, we ask parents to be even more vigilant to prevent new 
risks. We rely on your honesty with regard to this and please remember, if your child is unwell, 
do keep them at home. 

 

Thank you for your support, 

ACIS Administration 

053-142517 

info@acis.ac.th  
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2020年2月25日   

尊敬的父母:   

         昨天晚上,我们接获政府有关防止COVID-19型冠状病毒扩散的指令。  

        这项指示严格要求,凡从中国大陆,香港,澳门,台湾,韩国,新加坡,马来西亚,越南,意大利,日本返港

的家庭,必须自返港之日起,自愿接受14天的隔离检疫。 这适用于从2月25日起从这些地点返回的人,

直到我们听说这个指令已经解除。 与我们之前的联系一样,这还包括从2月21日星期五中午开始与

那些从这些国家旅行的人进行接触的人。  

         如果这个新政策适用于您的孩子,请给他们的同班老师和教务处发电子邮件。 我们的老师会通

过Class Dojo和您的孩子一起工作,让他或她能赶上学校的工作。  

         鉴于病毒不断蔓延,我们要求家长们更加警惕,防范新的风险。 对此,我们相信您的诚实。请记

住,如果您的孩子身体不舒服,请务必把他们留在家里。  

  

谢谢您的支持! 

ACIS Administration 

053-142517  

info@acis.ac.th 

 

วนัองัคารท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2020 
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เรยีน ทา่นผูป้กครองทกุทา่นคะ 

  

    เมื่อวนัจนัทรท์ี่ 24 กมุภาพนัธ ์2563 ทางโรงเรยีนนานาชาติอเมรกิานา่ ไชนีสไดร้บัค าสั่งที่ออกโดยรฐับาลไทยเก่ียวกบั

มาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา่ (COVID-19 ) 

    ค าสั่งที่ออกโดยรฐับาลนีไ้ดร้ะบไุวว้า่ทกุครอบครวัทีเ่ดินทางกลบัมาจากประเทศจีน, ฮ่องกง, มาเก๊า, ไตห้วนั, เกาหลใีต,้ 

สงิคโปร,์ มาเลเซยี, เวียดนาม, อิตาลแีละญ่ีปุ่ นจะตอ้งถกูกกักนัตวัโดยสมคัรใจภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีเดินทางมาถงึ

ประเทศไทยก โดยมาตรการนีจ้ะเริม่บงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไปจนกวา่ทางรฐับาลจะยกเลกิค าสั่ง

ดงักลา่ว นอกจากนีม้าตรการท่ีไดก้ลา่วไปก่อนหนา้นีจ้ะถกูใชก้บัผูท้ี่ติดตอ่สมัผสัทางกายกบัผูท้ี่เดนิทางจากประเทศที่มคีวาม

เสีย่งตัง้แตเ่ที่ยงวนัศกุรท์ี่ 21 กมุภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 

    หากมาตรการขา้งตน้นีไ้ดถ้กูบงัคบัใชก้บับตุรหลานของทา่น โปรดสง่อีเมลเพื่อแจง้ครูประจ าชัน้และแผนกวิชาการของทาง

โรงเรยีน เพื่อท่ีครูจะไดท้ าการเรยีนการสอนบตุรหลานผา่นช่องทางคลาส Dojo เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถตามการบา้นหรอื

กิจกรรมของทางโรงเรยีนไดท้นั 

    จากการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา่ (COVID-19 ) อยา่งตอ่เนื่อง ทางโรงเรยีนขอความรว่มมือทา่นผูป้กครองระมดัระวงั

มากยิ่งขึน้เพื่อปอ้งกนัความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ได ้และโปรดใหบ้ตุรหลานของทา่นพกัผอ่นอยูบ่า้น ถา้พบวา่มีอาการป่วยหรอืมีไข ้

  

  

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ   

  

ทางโรงเรยีนนานาชาติอเมรกิานา่ ไชนีส ขอขอบคณุส าหรบัความรว่มมือของทา่นผูป้กครองเป็นอยา่งยิง่ มา ณ โอกาสนีค้ะ  

  

ขอ้มลูติดตอ่ฝ่ายบรหิารของโรงเรยีนนานาชาติอเมรกิานา่ ไชนีส 

โทรศพัท:์ 053-142517 

อีเมล: info@acis.ac.th 
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