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Dear Parents/Guardians,   

We would like to thank you for your patience and understanding of all the recent updates that 

have been sent out regarding COVID-19 and the schools’ policies. Effective immediately, we 

will shut down our campus today, Wednesday, March 18, 2020 through Friday, April 10, 2020.   

 

In order to continue educating our students during this time, we will be moving to an online 

learning environment from Monday, March 30, 2020 through Friday, April 10, 2020. We will 

utilize a combination of Class Dojo and Microsoft Teams. Log in instructions will be provided 

prior to the start of the program (where required).  Online learning is mandatory for all students 

in order to receive school attendance and will be closely monitored by our school Administration 

Team.  Students will receive assignments and are expected to submit them in the time frame 

specified by the teacher in order to receive grades.  Failure to complete or submit assignments 

will result in a zero for that assignment.   
 

Please note per the school closing, all assignments, materials, links, and information needed to 

complete any assignment will be uploaded.  Students will not need their textbooks in order to 

complete the class work as any information will be provided to them via the platforms mentioned 

in this letter.      

 

 If you are not a member of your child’s Class Dojo, please send an E-Mail 

to info@acis.ac.th . Please include the students Full Name, Nickname, and Class so we can 

forward it to the Teacher and Teacher’s Assistant. This will ensure you have access before 

Monday, March 30, 2020. We will update you regularly with any changes as they occur.  Please 

await further information regarding our online learning plans in the next week.  Thank you again 

for your cooperation and understanding in this difficult time.    

   

Sincerely,   

ACIS Administration Team  
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เรียน ท่านผู้ปกครองทกุท่านค่ะ 

  
ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกานา่ ไชนีส 

ขอขอบคณุผู้ปกครองทกุท่านท่ีเข้าใจและอดทนรอเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
และเพื่อการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนเราจะปิดการเรียนการสอนตัง้แตว่นัพธุที่ 18 มีนาคม 2563 
ไปจนถึงวนัศกุร์ที่ 10 เมษายน 2563 

  
            เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี ้
ทางโรงเรียนจะปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ เร่ิมจากวนัจนัทร์ที่ 30 มีนาคม  2563 ไปจนถงึวนัศกุร์ที่ 10 
เมษายน 2563 โดยจะใช้แอพพลิเคชัน่ Class Dojo ควบคูก่บัแอพพลิเคชัน่  Microsoft Teams 
ส าหรับค าแนะน าในการเข้าสู่ระบบ ท่านผู้ปกครองจะได้รับก่อนทีจ่ะเร่ิมโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ (ในกรณีที่จ าเป็น) 
การเข้าเรียนในระบบออนไลน์เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับนกัเรียนทกุคนส าหรับคะแนนการเข้าเรียน 
และในการเข้าเรียนจะได้รับการดแูลอย่างใกล้ชิดโดยทมีผู้บริหารและคณาจารย์ของทางโรงเรียน 
นอกจากนีแ้ล้วนกัเรียนจะได้รับการมอบหมายงานตา่ง ๆ 
และก าหนดที่จะต้องสง่ภายในกรอบเวลาทีค่รูประจ าชัน้เรียนก าหนดเพื่อการประเมินผลหรือให้คะแนนตามปกติผ่านกระบวนก
ารเรียนรู้แบบออนไลน์ ในกรณีทีน่กัเรียนไม่สามารถส่งงานท่ีได้รับมอบหมายก็จะถือวา่ไม่ได้คะแนนในส่วนนัน้ไป 

  
ทางโรงเรียนมีความประสงค์ทีจ่ะแจ้งให้ท่านทราบว่าช่วงเวลาที่โรงเรียนปิดการเรียนการสอนนัน้จะมีการมอบหมายก

ารบ้าน, ส่ือการเรียนการสอน และ 
ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการบ้านท่ีนกัเรียนได้รับมอบหมายทัง้หมดจะถกูอพัโหลดในแอพพลิเคชัน่ 
ซึง่นกัเรียนทกุคนไมม่ีความจ าเป็นต้องใช้ต าราเรียนในกระบวนการเรียนรู้ออนไลน์ เนื่องจากข้อมลูต่าง ๆ 
จะถกูจดัเตรียมให้กบันกัเรียนผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ท่ีระบไุว้ในจดหมายนี ้
  

หากท่านผู้ปกครองท่านใดไม่ได้สมคัรเป็นสมาชิกของ Class Dojo ขอความกรุณาสง่ที่อยู่อีเมลของท่านมาที่ 
info@acis.ac.th โดยแนบชื่อเตม็ของนกัเรียน ชื่อเล่น และชัน้เรียน เพื่อท่ีทางโรงเรียนจะสามารถประสานไปยงั
ครูประจ าชัน้เรียนและครูผู้ช่วยตอ่ไปค่ะ ขอให้ท่านผู้ปกครองแน่ใจว่าทา่นจะสามารถเข้าถงึโปรแกรมต่าง ๆ เหล่านี ้
ได้ก่อนวนัจนัทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 
นอกจากนีท้างโรงเรียนจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัโปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ให้ท่านรับทราบภายในสปัดาห์
หน้า รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ ของข้อมลูขา่วสารท่ีอาจเกิดขึน้ 

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ     
     
ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกานา่ไชนีส ขอขอบคณุส าหรับความร่วมมือของท่านผู้ปกครองเป็นอยา่งยิง่ มา ณ โอกาสนีค้่ะ    
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尊敬的家长及监护人： 

  

        我们感谢您对最近发送的所有有关 COVID-19 

的信息和学校相关政策更新的关注，感谢您的支持和理解！从即日起，我们

将于 2020 年 3 月 18 日（星期三）至 2020 年 4 月 10 

日（星期五）关闭校园。 

  

       在此期间，为了学生们的学习能够继续，我们将从 2020 年 3 月 30 

日星期一到 2020 年 4 月 10 

日（星期五）转向在线教学。我们将利用CLASSDOJO和微软的TEAM（软

件）组合。使用说明将在程序启动之前（如果需要）提供。 

所有学生都必须在线学习，我们的学校管理团队也将密切关注学生的学习动

态。  

 

每天学生将收到作业，并在老师指定的时限内提交作业，以便获得分数。 

未能完成或提交作业的将导致该作业学分为零。 

请及时关注在学校关闭期间所有作业，学习资料，链接和信息，所以完成后

的作业都需要上传。 

学生不需要使用课本来完成课堂作业，因为任何信息都将通过本函中提到的

平台提供给学生们。       

 

      如果您还没有加入您孩子的 Dojo 

班级成员，请发送电子邮件至info@acis.ac.th 

。信件中请包括学生全名（拼音），昵称和班级，以便我们可以将其转发给

班主任老师和助教，这将确保您在 2020 年 3 月 30 

日（星期一）之前获得访问权限。我们也会定期更新您的任何更改。 

敬请等待有关我们在线学习计划的更多信息。  

        再次真诚的感谢您在此艰难时刻的支持和理解！  

 ACIS 管理团队 
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