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Dear Parents/Guardians, 

   

Americana Chinese International School would like to update you in regard to our recent survey 

for in-school classes. We have received a response of 50% / 50% from this survey. While we all want to 

have our students back in school, however for the safety of everyone, which is our top priority, we have 

decided that it is best to finish the academic school year 2019 using the ACIS On-Line Remote Learning 

Program for the next 2 to 3 weeks remaining.  

   

Our decision was based on multiple factors beginning with parent concerns from the survey as to 

how we will be able to ensure the safety of everyone if we decide to start school ahead of schedule and 

the reason why we would switch learning platform from remote learning program to normal class since 

there are only 2 weeks of classes left for this academic year. Furthermore, ACIS also factored into account 

that students are currently preparing for their summative assessments and any interruption to their 

routines and learning processes might be detrimental to their final performances. Finally, we believe that 

instilling a hybrid model of education at this point might be rushed, and ineffective despite our best 

efforts.  

   

Additionally, the requirements given to International Schools consist of many procedures that 

should not be rushed. Therefore, we will be practicing and adapting these procedures and policies over 

the next few weeks. This will help to train and educate all staff on the procedures from entering the school 

campus, moving around throughout the day, break time routines, lunches, and dismissal at the end of the 

school day. Our students, teachers, parents, and staff safety are the most important priority in this 

situation. We appreciate your cooperation in continuing with the online classes. Thank you for your 

understanding. Together we will get through this and come back to school stronger than ever.    

   

Sincerely,  

Americana Chinese International School Executive Board 
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เรียน ผูป้กครองท่ีเคารพทุกท่าน  

      

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่าไชนีสขอแจง้เรียนให้ท่านผูป้กครองทราบเก่ียวกบัผลการส ารวจล่าสุดของ  ทางโรงเรียน

ส าหรับการจดัเรียนการสอนตามปกติซ่ึงมีผลลพัธ์ท่ี 50-50 เปอร์เซนต ์และทางโรงเรียนมีความประสงคอ์ยากให้นกัเรียนกลบัมา

เรียนท่ีโรงเรียนปกติ แต่เน่ืองจากทางโรงเรียนเลง็เห็นถึงความปลอดภยัของนกัเรียนและทุกคนเป็นอยา่งย่ิง จึงไดต้ดัสินใจว่าจะ

เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดท่ีจะจบปีการศึกษา 2562 โดยใชแ้พลตฟอร์มการเรียนผา่นระบบออนไลน์ต่อไป ในระยะเวลา 2-3 อาทิตย์

ท่ีเหลือในปีการศึกษา 2562 

       การตดัสินใจของโรงเรียนนั้นขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายดา้น เร่ิมดว้ยความกงัวลของผูป้กครอง ซ่ึงมาจากผลส ารวจเก่ียวกบั

เร่ืองท่ีทางโรงเรียนจะสร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัของทุกคนท่ีจะเปิดโรงเรียนก่อนก าหนดไดอ้ย่างไรและเหตุผลท่ีทาง

โรงเรียนมีความจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ไปเป็นแบบปกติในช่วงท่ีเหลือเวลาเรียน

ประมาณเพียง 2 สัปดาห์ นอกจากน้ีแลว้ทางโรงเรียนยงัค านึงถึงเร่ืองท่ี นกัเรียนก าลงัเตรียมตวัส าหรับการประเมิน เพื่อสรุปผล

การเรียน ซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อกระบวนการเรียนรู้ในปลายภาคการศึกษาได ้สุดทา้ยน้ีทางโรงเรียนเช่ือว่าการปรับการเรียนการ

สอนในช่วงสุดทา้ยท่ีตอ้งรีบเร่ง อาจท าให้ลดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได ้

       นอกจากน้ีขอ้ก าหนดส าหรับโรงเรียนนานาชาติยงัมีหลายขั้นตอนท่ีตอ้งปฏิบติัตามและไม่ควรด าเนินการอย่างเร่งด่วน

เกินไป ดงันั้นโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส จะท าการทบทวนและปฏิบติัตามขั้นตอนและนโยบายเหล่าน้ีในอีก 4 สัปดาห์

ข้างหน้า ซ่ึงทางโรงเรียนจะท าการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคนเก่ียวกับขั้นตอนการเข้ามาในบริเวณโรงเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอน การพกัเบรค เวลาอาหารกลางวนัและ เวลาเลิกเรียน โดยทางโรงเรียนค านึงถึงความปลอดภยัของ

นกัเรียน คณาจารย ์ผูป้กครอง และบุคลากรเป็นอนัดบัแรกในสถานการณ์ปัจจุบนั 

 

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีสขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือของท่านผูป้กครองในการสนบัสนุนการจดัการเรียน

การสอนออนไลน์ และขอบคุณส าหรับความเขา้ใจของท่านในสถานการณ์ดงักล่าว 

 

ขอแสดงความนบัถือ  

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส 
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尊敬的家长/监护人和学生 

  

    美中国际学校想要为您更新我们最近关于学校复课调查的最新结果，我

们从这项调查中收到了各占50％至50％的答复。虽然我们都想让我们的学生

重返校园，但是因为学校意识到学生和每个人的安全，我们决定在2019学年

剩余的2-3周内继续使用在线学习平台，这将是完成本学年的最佳选择。 

    我们的决定于许多因素：从父母的关心开始该调查来自有关学校如何确

保在截止日期之前开放学校的每个人的安全，因为本学期学习时间只有两周

，所以保持目前的线上教学方式是正确的。我们还考虑到，学生目前正在为

学期结束的测试和总结做准备，任何对他们日常活动和学习过程的干扰都可

能对他们的最终成绩产生不利的影响。最后，我们认为，即便我们做出最大

的努力，但此时采取混合式的教育模式可能会很仓促，而且效果不佳。 

    此外，对国际学校的要求包括许多不应匆忙的程序。因此，我们将在接

下来的几周内练习并调整这些程序和政策。这将有助于对所有员工进行培训

和教育，包括如何进入学校，校园内的走动，如何安排休息时间，午餐和放

学的流程。对于美中国际学校来说，在这种情况下，我们的学生，老师，父

母和员工安全至关重要。感谢您在继续在线课程方面的合作。感谢您的理

解。我们将共同努力，克服一切，将会重返校园，并比以前更强更好。 

 

此致 

美中国际学校董事会 


