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Dear parents,  

It is time for our semi-annual Parent Conference event. We will host it on: 

Wednesday March 17th – Thursday March 18th from 1:00 – 4:30P.M. 

We invite all of you to arrange a scheduled time with your student’s homeroom teacher to review his or 
her progress throughout the school year so far. This is an excellent opportunity to see what your child 
has been working on, how he or she has grown and developed, discuss any concerns you or your teacher 
may have, and ask our teacher(s) anything you’d like to hear about ACIS. Homeroom teachers will be 
sending home schedule request forms today with your student.  

Please note that students will have a half day March 17th – March 19th in order for us to host parent 
conferences Wednesday and Thursday, as well as staff professional development training on Friday (staff 
professional development is necessary and vital to the strength of our academic program, and overall 
school success). Pick up time will be 12:00 PM each day. 

Our Language and Specials teachers will be available as well to go over academic progress, content and 
curriculum as you are available. Our STEM, Computer, Music, and Art teachers, as well as ESL will be 
available in their classrooms for you to stop by. Our Chinese and Thai teachers, as well as PE teachers 
will be available in the canteen. We encourage you all to communicate through Class Dojo private 
message to any of our Specials and Language Teachers if you’d like to schedule a more specific time to 
meet with any of them.  

Thank you for your care and support. We look forward to seeing you next week! 

Sincerely, 

ACIS Administration Team 
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เรียน ทานผูปกครองทุกทาน   
  

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกานา ไชนีส ขอเรียนแจงใหทานผูปกครองทราบวา ทางโรงเรียนจะจัดประชุมผูปกครองครู 
(Parent Conference) ในระหวางวันพุธท่ี 17 ถึง วันพฤหัสบดีท่ี 18 มีนาคม 2564 เวลา 13:00 ถึง 16:30 น. 

 ทางโรงเรียนขอความรวมมือทานผูปกครองทุกทานใหทำการนัดหมายเวลาพบปะกับครูประจำชั้นของบุตรหลานทาน
เพื่อที่จะรับรายงานผลการศึกษา ซึ่งถือเปนโอกาสที่ดีท่ีทานจะไดทราบถึงกระบวนการเรียนรู พัฒนาการของนักเรียน พูดคุย
เก่ียวกับขอกังวลตางๆ ของทานผูปกครองหรือครูประจำช้ัน และซักถามครูประจำช้ันในเรื่องท่ีทานตองการทราบเก่ียวกับโรงเรียน 
ท้ังน้ีทางครูประจำช้ันจะสงแบบฟอรมตารางเวลาการประชุมผูปกครองครูมาพรอมกับบุตรหลานของทานในวันน้ี  

อนึ่งทางโรงเรียนขอเรียนแจงใหทราบอีกครั้งวาในระหวางวันพุธท่ี 17 มีนาคม ถึงวันศุกรท่ี 19 มีนาคม 2564 ทาง
โรงเรียนจะจัดการสอนครึ่งวัน ทานผูปกครองสามารถเดินทางมารับบุตรหลานของทานไดในเวลา 12.00 น. ซึ่งในวันพุธและ
พฤหัสบดี ทางโรงเรียนจะจัดประชุมผูปกครองครูตามท่ีไดกลาวไวในขางตน นอกจากน้ีแลวทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมการฝกอบรม
พัฒนาวิชาชีพของบุคลากรโรงเรียนในวันศุกร ซึ่งกิจกรรมดังกลาวมีความสำคัญอยางยิ่งในการเพิ่มพูนความกาวหนาทางดาน
วิชาการ และเพ่ือเปนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกดวย 

นอกจากนี้แลวครูผูสอนวิชาภาษา และวิชาพิเศษของโรงเรียนจะรายงานความกาวหนาทางการเรียนรู เนื้อหา และ
หลักสูตรใหทานผูปกครองไดรับทราบอกีดวย ทานผูปกครองสามารถพบปะครูผูสอนวิชา STEM วิชาคอมพิวเตอร วิชาดนตร ีวิชา
ศิลปะ และวิชา ESL ไดในหองเรียน ในสวนของครูผูสอนวิชาภาษาจีน วิชาภาษาไทย และวิชาพละศึกษา ทานสามารถพบปะพูดคยุ
ไดภายในบริเวณโรงอาหารของโรงเรียน ทางโรงเรียนขอความรวมมือทานผูปกครองโปรดสงขอความสวนตัวผานทางโปรแกรม 
Class Dojo ใหกับครูผูสอนวิชาภาษา และวิชาพิเศษ หากทานมีความประสงคท่ีจะกำหนดเวลานัดพบท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน  

 
  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
  
ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกานา ไชนีส ขอขอบคุณสำหรับความเขาใจ ลัความรวมมือของทานผูปกครองเปนอยางยิ่ง 
   
  

ดวยความเคารพอยางสูง  
ฝายบรหิารโรงเรยีนนานาชาติอเมริกานา ไชนีส  
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尊敬的各位家长/监护人： 

 

又到举办每半年一次的家长会议时间了。我们将在以下日期举办家长会： 

  

3 月 17 日 (星期三) 至 3 月 18 日 (星期四) 下午 13:00 至 16:30 

  

我们邀请各位家长根据各班班主任指定的时间参加家长会，以回顾孩子在整个学年中的学
习进度与情况。这是一个能够详细了解孩子的学习、成长和发展过程；与班主任老师一同
讨论在整个学习过程中孩子存在的问题；以及询问老师有关美中国际学校的任何信息的绝
佳机会。班主任今天将向各位发送家长会议时间表。 

  

请注意，会议期间（3 月 17 日至 3 月 19 日）学生只上半天课，以便我们在周三和周四举
办家长会议。而在周五，我们将举行教职工专业培训 (教职工专业发展，学术能力培训，
对于一所成功的学校来说是不可或缺且至关重要的）。接孩子时间为每天中午 12:00。 

  

语言和其他特殊课程的老师也会协助大家了解孩子的学术进度、内容和课程安排。我们的
STEM、计算机、音乐和艺术老师以及英语强化课老师(ESL)也会在他们的教室准备好迎接
各位家长。食堂将提供中文、泰语以及体育老师的咨询服务。如果您希望安排一个更具体
的时间与他们中的任何一位老师见面，建议各位家长通过 Class Dojo 的私人消息与上述老
师取得联系。 

 

感谢您的支持和理解。我们期待下周与您见面！ 

 

此致 

美中国际学校管理团队 


