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Dear parents and guardians, 

Americana Chinese International School will continue to provide you with current up-to-date 

information regarding COVID-19 and how it affects our teachers, students, administrations, and school 

community. We would like to remind you that if you are traveling outside of Thailand during the break, 

we REQUIRE you notify the school of your travel. 

According to the most recent announcement in the case of COVID-19, foreign travelers will be required 

to show a health clearance stating that you are free of COVID-19 and evidence of health insurance that 

covers a minimum of $100,000 USD at check in. Thai travelers will need to provide a health certificate 

stating that ‘you pose no risk of infection and are fit to fly’ and a letter from a Royal Thai Embassy 

stating that you are a Thai national returning to Thailand. Travelers from the following countries will 

need to self-quarantine for 14 days: 

 

China     South Korea    Italy    
 
Hong Kong    Macau     Iran 
 

**Note: If you transit through (i.e. no immigration stamp) one of the countries mentioned above, the 

rules below regarding self-quarantine also apply: 

 

Additionally, areas with ongoing outbreaks should be avoided. Anyone who has travelled or transited 
through the following countries are REQUIRED to self-quarantine for 14 days and should not leave their 
home (this information is current as of March 25th, 2020): 
 
Austria     Ireland     France 
 
Belgium    Pakistan    Spain 
 
Malaysia    Finland     USA 
 
Portugal    Greece     Denmark 
 
Brazil     Chile     Netherlands 
 
Czech Republic    Luxembourg    Sweden 
 
Israel     Poland     Germany 
 
Australia    Ecuador    Japan (specific cities) 
 
UK     Switzerland    Canada 

Turkey     Norway 
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Previously mentioned countries prior to this letter will still need to self-quarantine for 14 days and we 

need a copy of your medical certificate on file.  Please send your medical certificate via email to 

info@acis.ac.th . In order to ensure that all our students, teachers, staff, administrators, and ACIS 

families are safe we must follow this policy with NO EXCEPTIONS. 

 

*Please note at this time per the government recommendations, ACIS school building is closed from 

March 23, 2020 until April 13, 2020 with classes being taught remotely. There will be limited staff at the 

school each day and you are encouraged to contact via email, LINE, or telephone to ensure everyone’s 

health and safety. Thank you for your cooperation regarding this situation. 

 

Please send a copy of your travel itinerary along with your student’s name and grade level to 

info@acis.ac.th. Please send the required documents after you arrive back to Chiang Mai. 

 

If you have any symptoms you will need to go to either Maharaj Nakorn Chiang Mai (Suandok) Hospital 

or Nakornping Hospital for further testing.  If you have been self-quarantined for 14 days, please visit 

the Administration Office and bring your passport along with a medical certificate from any hospital 

stating you are symptom-free and have met the 14-day quarantine requirements. Anyone who has been 

traveling during this time must schedule a time to meet with an Administration Team member at our 

school’s front gate before being allowed into the school building.  

 

If you have any questions please contact our Administration office at 053-142517 or email us at 

info@acis.ac.th.  

 

Failure to comply or dishonesty will result in disciplinary action, up to and including expulsion. We hold 

our teachers, TAs, and staff to this same expectation. Student and staff safety are our man priorities. 

 

*Please note this letter may be modified to add additional countries per the MOPH and MOE 

announcements, please continue to follow up with the school announcements during the break to ensure 

you have the most up-to-date information. 

 

** Please note that anyone who has family or friends visiting, or has recently visited from the listed 

countries, will need to self-quarantine for 14 days if you were in direct contact with them.** 

 

Thank you so much for your support, 

 

ACIS Administration Team 
SPARK inspiration!
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亲爱的家长和监护人: 

美中国际学校将继续为您提供关于 COVID-19的最新信息，以及它如何影响我

们的教师、学生、管理人员和 

校区的相关信息。我们想提醒您，如果您在此假期期间在泰国以外的地方旅行

，我们需要您将您的行程告知学校。 

根据最近关于 COVID-19的公告，外国旅客将被要求出示一份健康证明，以证

明您没有 COVID-19，并在办理登机手续时出示至少 10万美元的健康保险证明

。泰国旅客将需要提供一份健康证明，证明“你没有感染风险，适合飞行”，以

及一封来自泰国皇家大使馆的信，证明你是一名返回泰国的泰国公民。来自以

下国家的旅客需要自我隔离 14天: 

中国 韩国 意大利 香港 澳门 伊朗 

**注:如你在上述任何一个国家过境(即没有入境章)，以下有关自我检疫的规定

亦适用: 

此外，应避免正在发生疫情的地区。凡经下列国家旅行或过境的旅客，均须接

受 14天的自我检疫，不得离开本国(此信息截至 2020年 3月 25日): 

奥地利 爱尔兰 法国 比利时 巴基斯坦 西班牙 马来西亚 芬兰 美国 希腊 葡萄牙 

丹麦 

巴西 智利 荷兰 捷克共和国 卢森堡 瑞典 以色列 波兰 德国 澳大利亚 厄瓜多尔 

日本(特定城市) 英国 瑞士 加拿大 土耳其 挪威 

在这封信之前提到的国家仍然需要自我隔离 14天，我们需要一份你的医疗证明

的复印件。请将您的医疗证明通过电子邮件发送到 info@acis.ac.th。为了确保我

们所有学生、教师、工作人员、管理人员和 ACIS家庭的安全，我们必须遵守

这一政策，没有例外。 

*请注意，根据政府的建议，此时 ACIS 的教学楼于 2020 年 3 月 23 日至 2020 年 4 月 13

日关闭，并进行远程授课。 每天学校人数有限，我们建议您通过电子邮件，LINE 或电话

联系以确保每个人的健康和安全。 感谢您在这种情况下的合作。 
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谢谢您在此特殊时期的理解和合作。 

 

请您返回清迈后将需要的文件、您的旅行路线连同学生的姓名和班级发送到

info@acis.ac.th。 

如果您有任何症状，您需要到 Maharaj Nakorn Chiang Mai (Suandok)医院或

Nakornping医院进行进一步检查。如果您已经自我隔离 14天，请前往行政办公

室，并携带你的护照和任何医院的医疗证明，表明你没有任何症状，并符合 14

天的检疫要求。在此期间旅行的任何人必须安排时间在我们学校的前门与管理

团队成员见面，然后才能进入学校大楼。 

如果您有任何问题，请致电 053-142517 联系我们的行政办公室或发邮件至

info@acis.ac.th。 

不遵守或不诚实将受到纪律处分，甚至开除。我们对老师、助教和教职员工都

抱以同样的期望。学生和员工的安全是我们的首要任务。 

*请注意，这封信可能会被修改，我们会根据卫生部和教育部的公告添加额外的

国家，请在休假期间持续关注学校的公告，以确保您获得最新的信息。 

**请注意，如果您有家人或朋友来访，或最近从上述国家来访的人，如果您与

他们有直接接触，将需要自我隔离 14天** 

非常感谢你的支持 

ACIS管理团队 

激情与灵感! 
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เรยีน ทา่นผูป้กครองทกุทา่นคะ่ 
 

โรงเรยีนนานาชาติอเมรกิานา่ ไชนสี มคีวามประสงคท์ีจ่ะแจง้ใหท้า่นทราบถงึสถานการณ ์ ณ ปัจจบุนัและประกาศขา่วสาร
เก่ียวกบัการเฝา้ระวงัในเรือ่งโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 (COVID-19) เป็นระยะ ๆ รวมทัง้ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผูป้กครอง 
คณาจารย ์ นกัเรยีน ผูบ้รหิารและชมุชน ดงันัน้ทางโรงเรยีนจงึขอเรยีนแจง้ใหท่้านทราบวา่ หากท่านมคีวามจ าเป็นท่ีจะตอ้งเดินทางไป
ต่างประเทศในชว่งวนัหยดุนี ้ขอความกรุณาท่านผูป้กครองรายงานใหท้างโรงเรยีนรบัทราบถงึขอ้มลูการเดินทางของท่านโดยละเอยีด 

อนึง่ตามประกาศลา่สดุที่ออกโดยกระทรวงศกึษาธิการเก่ียวขอ้งกบัการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา่ (COVID-19)  
นกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาตจิะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยท์ี่ยืนยนัวา่ทา่นไมต่ิดเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 และหลกัฐานของการประกนัสขุภาพ
ที่ครอบคลมุขัน้ต ่า 100,000 USD มายืน่ใหก้บัเจา้หนา้ที่สายการบินในขณะ Check-in  นอกจากนีแ้ลว้หากทา่นเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาว
ไทย ทา่นมีความจ าเป็นตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยท์ี่ยนืยนัวา่มีสขุภาพเหมาะสมตอ่การเดินทาง และหนงัสอืรบัรองการเดินทางกลบั
ประเทศไทยที่ออกโดยสถานเอกอคัรราชทตูหรอืสถานกงสลุใหญ่ไทย หากทา่นเดินทางกลบัมาจากประเทศตอ่ไปนี ้ ทา่นจะตอ้งท าการ
กกักนัตวัทา่นเองเป็นเวลา 14 วนั : 

 
1. จีน 
2. เกาหลใีต ้
3. อิตาล ี
4. ฮ่องกง 
5. มาเก๊า 
6. อิหรา่น 

 
** หมายเหต:ุ หากทา่นเดินทางผา่นประเทศขา้งตน้ถงึแมจ้ะไมม่กีารลงตราในวซีา่ ทา่นผูป้กครองมคีวามจ าเป็นตอ้งกกักนัตวัทา่นเอง
เป็นเวลา 14 วนัเชน่กนั ** 
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 ทา่นผูป้กครองควรหลกีเลีย่งการเดนิทางไปยงัประเทศทีม่ีการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 (COVID-19)  และ 
หากท่านมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเดินทางไปหรอืแวะเปลี่ยนเท่ียวบนิในประเทศเป็นพืน้ท่ีเสี่ยงเหล่านี ้ขอความกรุณาท่านผูป้กครองกกักนัตวั
ท่านเอง และหลีกเลี่ยงการเดินทางออกไปภายนอกบรเิวณท่ีอยูอ่าศยัเป็นเวลา 14 วนั หลงัจากท่ีท่านเดินทางกลบัมาถงึประเทศไทยแลว้ ( 
ขอ้มลูล่าสดุตามประกาศวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 ) :  

1. ออสเตรยี   
2. ไอรแ์ลนด ์
3. ฝรั่งเศส 

4. เบลเยยีม 
5. ปากีสถาน 
6. สเปน 
7. มาเลเซีย 
8. ฟินแลนด ์
9. สหรฐัอเมรกิา 
10. โปรตเุกส 
11. กรซี 
12. เดนมารก์ 
13. บราซิล 
14. ชิล ี
15. เนเธอรแ์ลนด ์
16. สาธารณรฐัเช็ก 
17. ลกัเซมเบิรก์ 
18. สวีเดน 
19. อิสราเอล 
20. โปแลนด ์
21. เยอรมน ี

22. ออสเตรเลยี 
23. เอกวาดอร ์
24. ญ่ีปุ่ น (เฉพาะเป็นบางเมือง) 
25. สหราชอาณาจกัร 
26. สวิตเซอรแ์ลนด ์
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27. แคนาดา 
28. ตรุกี 
29. นอรเ์วย ์

 
หากทา่นเดินทางกลบัมาจากประเทศดงักลา่ว ขอความกรุณาท่านผูป้กครองกกักนัตวัท่านเอง และหลีกเลี่ยงการเดินทางออกไป

ภายนอกบรเิวณที่อยูอ่าศยัเป็นเวลา 14 วนั โปรดสง่ส าเนาใบรบัรองแพทยข์องทา่นมาที่อีเมลของทางโรงเรยีนที่ info@acis.ac.th 
เพื่อทีจ่ะสรา้งความมั่นใจไดว้า่ ผูป้กครอง คณาจารย ์นกัเรยีน ผูบ้รหิาร และครอบครวัของทกุทา่น จะไดร้บัความปลอดภยัสงูสดุจากโรค
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 (COVID-19)   ขอความกรุณาทา่นตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายนีโ้ดยไมม่ีขอ้ยกเวน้ 
 

ทางโรงเรยีนขอเรยีนแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้วา่ เพื่อเป็นการปฏิบตัติามค าสั่งของทางกระทรวงศกึษาธิการ ทางโรงเรยีนจะปิด
สถานศกึษา ตัง้แตว่นัจนัทรท์ี่ 23 มนีาคม 2563 ถงึ วนัจนัทรท์ี่ 13 เมษายน 2563 และจะมีการจดัการเรยีนการสอนโดยใชร้ะบบออนไลน ์
นอกจากนีแ้ลว้จะมเีจา้หนา้ทีบ่างทา่นมาปฏิบตังิานที่โรงเรยีนในชว่งเวลาดงักลา่ว ซึง่ทา่นผูป้กครองสามารถติดตอ่โรงเรยีนผา่นทาง
อีเมล แอพพลเิคชั่น Line หรอืทางโทรศพัท ์ 
 

โปรดสง่ส าเนาเอกสารการเดินทาง ช่ือของนกัเรยีน และระดบัชัน้เรยีน มาที่อีเมลของทางโรงเรยีน info@acis.ac.th ภายหลงั
จากที่ทา่นเดนิทางกลบัมาถงึที่จงัหวดัเชียงใหมเ่ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 

หากทา่นมอีาการขา้งเคยีงที่อาจกอ่ใหเ้กิดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา่ (COVID-19)   ขอความกรุณาทา่นเดนิทางไปพบแพทยเ์พือ่
วินิจฉยัโรคที่โรงพยาบาลสวนดอกหรอืโรงพยาบาลนครพงิค ์นอกจากนีห้ากทา่นไดท้ าการกกักนัตวัเองเป็นเวลา 14 วนัแลว้ โปรดมาพบ
เจา้หนา้ทีข่องทางโรงเรยีนทีต่กึอ านวยการและน าหนงัสอืเดินทางพรอ้มกบัใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลที่ระบวุา่ทา่นสขุภาพ
แข็งแรงดแีละไดร้บัการกกัตวัเองเป็นเวลา 14 วนัเรยีบรอ้ยแลว้ หากทา่นใดที่ไดเ้ดินทางในชว่งเวลานีข้อใหท้า่นมาพบกบัเจา้หนา้ที่ของ
โรงเรยีนที่ตกึอ านวยการเพื่อขออนญุาตกอ่นทีจ่ะเขา้ไปในอาคารเรยีน หากทา่นมคี าถามหรอืขอ้สงสยัใด ๆ สามารถตดิตอ่ทางโรงเรยีน
ไดท้ี่อีเมล: info@acis.ac.th หรอื ทางโทรศพัท:์ 053-142517 
 

ทางโรงเรยีนขอความกรุณาทา่นผูป้กครอง รวมไปถงึคณาจารยแ์ละบคุลากรทกุทา่น โปรดปฏิบตัติามกฎระเบยีบและ
ขอ้บงัคบัขา้งตน้นี ้เพื่อความปลอดภยัของนกัเรยีนและบคุคลากรทกุคน ซึง่เราใหค้วามส าคญัเรือ่งดงักลา่วเป็นอยา่งมาก 
 

อนึง่ทางโรงเรยีนมคีวามประสงคท์ีจ่ะแจง้ใหท้า่นทราบวา่จดหมายฉบบันีอ้าจไดร้บัการแกไ้ขหรอืเพิม่ประเทศที่มคีวามเสีย่ง
อื่น  ๆ เขา้ไป ตามที่กระทรวงสาธารณสขุและกระทรวงศกึษาธิการไดป้ระกาศไว ้ ขอใหท้า่นตดิตามขา่วสาร การประกาศตา่ง ๆ ของ
โรงเรยีนในชว่งปิดเรยีนนี ้เพื่อที่ทา่นจะไดร้บัขอ้มลูขา่วสารที่อพัเดทลา่สดุ 
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** หมายเหต:ุ หากทา่นผูป้กครองทา่นใดมคีรอบครวัหรอืเพือ่นทีเ่ดินทางมาจากกลุม่ประเทศที่อยูใ่นกลุม่เสีย่งดงักลา่ว ขอความกรุณา
ทา่นกกักนัตวัเองเป็นเวลา 14 วนั ถา้หากทา่นมกีารตดิตอ่สมัผสักบัพวกเขาโดยตรง ** 
 
 
จึงเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 
 
 
ทางโรงเรยีนนานาชาติอเมรกิานา่ ไชนีส ขอขอบคณุส าหรบัความรว่มมือของทา่นผูป้กครองเป็นอยา่งยิง่ มา ณ โอกาสนีค้ะ่ 
 

 

 

 

 


