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Dear parents, 

 

In an effort to keep our students and families as safe as possible during this time, our school 

board has made the decision close our campus and teach online from Monday, January 5th - 

Friday, 8th. We will make a further decision this week regarding teaching on campus after Friday, 

January 8th. 

We will use an app by Microsoft, called Teams, to carry out our classwork, and host virtual 

meetings with students. We will also use our traditional methods of LINE and Dojo to 

communicate information to parents. This will be the same strategy as we used during our last 

lockdown in Spring during our 2019-2020 school year. We will provide log in information and 

tutorials for Teams through LINE and Class Dojo tomorrow.  

 

Thank you for your cooperation patience, and support while we prepare for this week's lessons. 

 

Sincerely, 

ACIS Administrative Team 
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尊敬的各位家长及监护人： 

  

为了在此期间尽可能确保学生和家庭的安全，学校校董会已决定于 1 月 5 日(星期二)至 1

月 8日(星期五) 关闭校园，并进行网上授课。至于 1月 8日（星期五）之后有关校园教学

的安排，我们将在本周作出进一步的决定。 

  

我们将使用 Microsoft 的一个称为 Teams 的应用程序，来执行我们的课堂作业，并进行对

学生的网上授课。 我们还将使用 LINE 和 Dojo 的传统方法与父母交流信息。这与我们在

2019/2020学年春季最后一次关闭校园 (lockdown) 期间使用的方式相同。 我们明天将通过

LINE和 Class Dojo为团队提供登录信息和教程。 

  

感谢您在我们为本周课程做准备的过程中给予的耐心配合和支持。 

  

此致 

美中国际学校 
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เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน 

 
ทางโรงเรียนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า เพื่อเป็นการป้องกันนักเรียนและท่านผู้ปกครองจาก

โรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ที่กำลังระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย ทางคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนจึงได้ตัดสินใจที่จะงด
การจัดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียน และให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 ถึง ศุกร์ที่ 8 
มกราคม 2564 ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะมีการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งภายในสัปดาห์นี้ถึงเรื่องการกลับมาจัดการเรียนการสอนตามปกติ
ภายหลังวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 

ทางโรงเรียนจะมีการประยุกต์ใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคช่ันของ Microsoft ที่เรียกว่า Teams เพื่อใช้ในกระบวนการ
เรียนรู้ มอบหมายงาน และจัดการประชุมเสมือนจริงกับนักเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนจะมีการนำแอปพลิเคชั่น LINE และ 
โปรแกรม Dojo เพื่อใช้สำหรับติดต่อสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลกับท่านผู้ปกครอง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นวิธีการเดียวกันที่ทางโรงเรียนได้เคย
นำมาประยุกต์ใช้ในช่วงที่มีการปิดประเทศ (lock down) ในภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษา 2562-2563 ทางโรงเรียนจะส่ง
ข้อมูลสำหรับการเข้าสู่ระบบ (log in) และคู่มือการใช้โปรแกรม Teams ผ่านทางแอปพลิเคชั่น LINE และ Class Dojo ในวันพรุ่งนี้  
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของท่านผู้ปกครองมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
ด้วยความเคารพอย่างสูง 
ฝ่ายบริหารโรงเรียนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส 
 

 


