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Dear Parents, 

 

Due to recent updates in policies and restrictions from the Thai Ministry of Education regarding the 

Coronavirus or Covid – 19, we will cancel in-person parent-teacher conferences. Students will still be in 

school ½ day and should be picked up from school at 12:00 P.M on Thursday March 5th and Friday March 

6th. The times you have scheduled for the Parent/Teacher conference will remain the same, however it will 

be conducted Online via Skype. Click here for a tutorial on using Skype.  

 

Please provide your child’s homeroom teacher with your Skype ID, using the “Message” feature on Class 

Dojo. Your homeroom teacher will provide his or her school email to you also via Class Dojo. If you are unable 

to connect with your teacher using Skype, we will host an opportunity for you following our March break in 

order for you to have a progress report conference with your child’s homeroom teacher. We further 

encourage you all to schedule conferences at your own convenience whenever you wish to know an update 

on your child’s progress, with any of your child’s teachers. 

 

We apologize for any inconvenience this may cause, but we are taking every measure possible to keep our 

students, teachers, administrators and school community safe and healthy.  Thank you for entrusting us with 

your child’s education.   

 

Sincerely, 

 

ACIS Administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skype.com/en/
https://m.wikihow.com/Set-up-a-Skype-Account
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   เรยีน ทา่นผูป้กครองทกุทา่นคะ่  

   

เนื่องจากสถานการณล์า่สดุที่เก่ียวขอ้งกบันโยบายและมาตรการปอ้งกนัโรคไวรสัโคโรนา่ หรอื COVID -19 ที่ออกโดย

กระทรวงศกึษาธิการ ทางโรงเรยีนนานาชาติอเมรกิานา่ ไชนีส มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งยกเลกิการประชมุผูป้กครองและครู ในวนั

พฤหสับดีที ่5 มีนาคมและวนัศกุรท์ี่ 6 มีนาคม 2563 โดยจะมกีารจดัการเรยีนการสอนครึง่วนั และขอความกรุณาทา่นผูป้กครองมา

รบับตุรหลานของทา่นในเวลา 12:00 น. ส าหรบัเวลาในการประชมุผูป้กครองและครูจะยงัคงเป็นเวลาเดมิ อยา่งไรก็ตามทาง

โรงเรยีนจะจดัการประชมุผา่นทางแอพพลเิคชั่น Skype กรุณาคลกิที่นี่เพื่อดคู  าแนะน าส าหรบัการใช ้Skype  

  

ขอความกรุณาทา่นผูป้กครองระบช่ืุอครูประจ าชัน้ของบตุรหลาน และแจง้เลขไอดี Skype หรอือีเมลของทา่นท่ีใชส้มคัร 

Skype ผา่นทางขอ้ความใน Class Dojo ครูประจ าชัน้ของนกัเรยีนจะสง่ที่อยูอ่เีมลใหก้บัทา่นผา่นทาง Class Dojo หากทา่นไม่

สามารถเช่ือมตอ่ผา่น Skype กบัครูประจ าชัน้ได ้ ทางโรงเรยีนจะเปิดโอกาสใหท้า่นไดส้อบถามผลการเรยีนและรายงานความ

คืบหนา้การประชมุกบัครูประจ าชัน้ของบตุรหลานทา่นในช่วงที่โรงเรยีนปิด (Mid-Term Break) ในช่วงเดือนมีนาคมนี ้ทางโรงเรยีน

ขอความรว่มมือทา่นผูป้กครองก าหนดเวลาการประชมุกบัครูประจ าชัน้ตามที่ทา่นสะดวก เพื่อที่จะติดตามผลการเรยีนของบตุร

หลานของทา่นตอ่ไป  

  

ทางโรงเรยีนขออภยัในความไมส่ะดวกที่อาจเกิดขึน้ อยา่งไรก็ตามโรงเรยีนจะพยายามท าใหด้ีที่สดุเพื่อใหน้กัเรยีน 

คณาจารย ์ผูบ้รหิารและบรเิวณโรงเรยีนมคีวามปลอดภยั   

  

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

  

ทางโรงเรยีนนานาชาติอเมรกิานา่ ไชนีส ขอขอบคณุส าหรบัความรว่มมือของทา่นผูป้กครองเป็นอยา่งยิง่ มา ณ โอกาสนีค้ะ่   

    

ขอ้มลูติดตอ่ฝ่ายบรหิารของโรงเรยีนนานาชาติอเมรกิานา่ ไชนีส  

โทรศพัท:์ 053-142517  

อีเมล: info@acis.ac.th 

mailto:info@acis.ac.th
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亲爱的家长, 

 

 

       由于泰国教育部针对新型冠状病毒(Covid - 19)的最新政策和限制，我们将取消面对面的家长会。

学生仍然按原定课程表在学校上半天课,所以请您在12点来学校接学生放学（3月5日星期四和3月6日

星期五）。您预约的家长老师见面会时间将保持不变，但将通过Skype软件在线进行。点击这里观看

使用Skype软件的教程。 

 

 

        请使用Class Dojo上的“消息”功能，向您孩子的班主任提供您的Skype ID账号。您的班主任老师也

会通过Class Dojo为您提供学校的邮箱账号。如果您无法使用Skype软件，请您与您的老师联系，我们将

在3月份的假期结束后为您提供一次与您孩子的班主任老师见面的机会。我们还鼓励大家在自己方便

的时候自行安排会议，以便随时与孩子的老师讨论孩子的最近情况。 

 

 

       我们为可能造成的不便向您表示歉意，但我们同时采取一切可能的措施来保护我们的学生、教

师、管理人员和学校社区的安全和健康。 谢谢您的理解和支持。   

 

 

真诚地, 

 

ACIS Administration 

 


