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Dear Parents and Guardians, 

We would like to invite you to our monthly Coffee with the Principal session this  

Friday, November 6, 2020 at 3:00PM in our canteen. Our topic this month is MyON 

digital library. We will tour MyON from a parent’s perspective and look at the different 

information available to you as parents regarding your child’s reading. We will also look at the 

types of books available for your child to read, as well as how your child improves his or her test 

score. 

Our guest speaker for this event will be Mr. Thomas Bivens, our Computer teacher. He has been 

instrumental in the implementation of MyON among our students as they use his lab each week 

for the MyON reading class. Our Education Tech. Administrator, Mr. Josh Sherman, will also be 

available for additional questions regarding the program. He was instrumental in setting up 

MyON with our sister school, Unity, last year.  

Please join us as we learn how to help our children the most. Thank you! 

 

Sincerely, 

Brittany Yandell 
ACIS Principal 

principal@acis.ac.th  
 

 

 

 

เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน 

 

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส มีความประสงค์ที่จะเรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับ

ครูใหญ่ฝ่ายต่างประเทศ ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:00 น. ภายในบริเวณโรงอาหารของทางโรงเรียน ซึ่งหัวข้อการ

ประชุมในครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับห้องสมุดดิจิทัล MyON ทางโรงเรียนจะรับฟังมุมมองของท่านผู้ปกครองที่มีต่อห้องสมุดดิจิทัล 

MyON รวมทั้งศึกษาและนำข้อมูลต่างๆ มานำเสนอให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบเกี่ยวกับความสามารถในการอ่านของบุตรหลาน

ท่าน นอกจากนี้แล้วทางโรงเรียนจะมีการศึกษาและแนะนำประเภทของหนังสือที่เหมาะสมกับบุตรหลานของท่าน ตลอดจนวิธีการ

ที่บุตรหลานของท่านจะสามารถพัฒนาคะแนนของผลการทดสอบได้ 

สำหรับวิทยากรในการประชุมครั ้งนี้คือ Mr. Thomas Bivens ซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน และ

วิทยากรท่านนี้ได้มีส่วนสำคัญในการนำโปรแกรม MyON มาประยุกต์ไปใช้กับนักเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกๆ สัปดาห์ 

หากท่านผู้ปกครองมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมดังกล่าว ท่านยังสามารถสอบถาม Mr. Josh Sherman ซึ่ง
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เป็นหัวหน้าแผนกในส่วนของเทคโนโลยีการศึกษา และมีส่วนสำคัญในการนำโปรแกรม MyON มาประยุกต์ใช้ที่โรงเรียนนานาชาติยู

นิตี้คอนคอร์ด ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือเดียวกันกับโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส เม่ือปีที่แล้ว 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ทางโรงเรียนขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับท่านในเร็วๆ นี้  

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง 

 

Brittany Yandell 

ครูใหญ่ฝ่ายต่างประเทศ 

principal@acisac.th 

 

 
亲爱的各位家长和监护人， 

 

我们诚挚的邀请您参加 2020年 11月 6日（星期五）下午 3:00在学校食堂举行的月度

校长会议。本月的主题是 MyON数字图书馆，我们将从父母的角度出发，探讨 MyON数字图

书馆软件，并站在父母的角度提供有关您孩子阅读的不同信息。我们还将一同研究可供您

的孩子阅读的书籍类型，以及如何提高您的孩子的考试成绩的方法。 

本次活动的演讲嘉宾是计算机老师 Thomas Bivens先生。由于我们的学生每周都要使用

他的实验室进行 MyON阅读课程，因此他在 MyON的实践教学过程中发挥了重要作用。我们

的教育技术管理员 Josh Sherman先生，也将为您解答有关于该程序的其他问题。去年，他在

与我们的姐妹学校 Unity建立 MyON方面也发挥了很大的作用。 

诚挚的， 

Brittany Yandell 
美中国际学校校长 

principal@acisac.th 
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