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Dear parents, 

This week we will host our third round of benchmark testing, using our online 

STAR 360 program, for Grades 1 - 6. As always, students will be tested in English 

and Math. Testing will run throughout the week, at scheduled times, using our 

computer lab. Your homeroom teacher will inform you of your students’ testing 

days and times.  

I encourage you to ensure your child receives a good night’s sleep, and a good 

breakfast on his or her testing day(s) before coming to school so that they have 

the best opportunity to focus and do well on their testing.  

Updated test results will be available for you all when progress reports are issued 

March 17 – 18. You will have an opportunity to ask your homeroom teacher more 

information about test results when you meet him or her for your scheduled 

“Parent Conference”. Information about scheduling parent conferences for March 

17-18 will be available later this week. 

Thank you for your support. 

 

Sincerely, 

Brittany Yandell 

Principal 

principal@acis.ac.th  

SPARK inspiration! 
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尊敬的各位家长、监护人： 

  

本周，我们将为小学一年级至六年级的学生进行第三轮线上STAR 360测试。

和前几次一样，我们将对学生进行英语和数学测试。测试将于本周规定时间

，在计算机教室进行。各班班主任老师会通知各位学生具体的考试日期和时

间。 

  

我们建议孩子能在考试前一天晚上睡个好觉，考试当天上午吃丰富营养的早

餐，以便他们能够更专注地答题。 

  

3月17日至18日学校将发布考试通告，为大家提供最新的测试结果。您也可

以在各班的家长会上向老师询问有关测试结果的更多信息。有关3月17日至

18日家长会的安排，将于本周晚些时候再做通知。 

  

感谢您的支持! 

 

此致 

Brittany Yandell 

美中国际学校校长 

principal@acis.ac.th  

SPARK inspiration! 
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เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน  
 

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอเรียนแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบว่า ในสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนจะจัดการสอบ
วัดระดับรอบที่สามโดยใช้โปรแกรม STAR 360 ซึ่งจะเป็นการสอบผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นเกรด 1 ถึง เกรด 
6 วิชาที่จะทดสอบคือ วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ โดยทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดการสอบตลอดทั ้งสัปดาห์ ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ทั้งนีค้รูประจำชั้นของบุตรหลานท่านจะแจ้งวัน เวลาสอบใหก้ับท่านผู้ปกครองได้รับทราบ
ภายในสัปดาห์นี้ 

ทางโรงเรียนขอแนะนำให้ท่านผู้ปกครองช่วยเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานของท่านที่จะเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ และ
ได้รับประทานอาหารเช้าในวันที่จะมีการสอบ เพื่อทีน่ักเรียนจะได้มีสมาธิและทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สำหรับผลการทดสอบผู้ปกครองจะได้รับในระหว่างวันที่ 17 ถึง 18 มีนาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันที่จะมีประชุมผู้ปกครอง
ครู (parent conference) หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับผลทดสอบ ท่านสามารถสอบถามครูประจำชั้นได้
ในช่วงวัน เวลาดังกล่าว 
 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่านผู้ปกครองมา ณ โอกาสนี้  
  
 

ด้วยความเคารพอย่างสูง 

Mrs. Brittany Yandell 
ครูใหญฝ่่ายต่างประเทศ 
principal@acis.ac.th 
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