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Dear parents & guardians,

At ACIS, our experience with online learning has taught us that we need to
look for a system that allows for easy and clear communication of schedules
and assignments, and intuitive organization. Therefore, we are pleased to
announce that we are switching our online learning platform from Microsoft
Teams to Google Classroom.

In order to support our students to introduce and prepare them for this system, we:
1. Began using our computer class (in K3 - G7) to introduce students to Google, Google

Classroom, and help them understand how to log in.
2. Implemented Google browser login format (in K3 - G7), so that students log into their

Google Browser one time, and have access to Google Classroom, MyON Reading, and
other programs they use in older elementary and middle school.

3. Began using Google Classroom in our homeroom and subject classes (subject classes
apply to G5 - G7) to show students how they can see homework and classroom
announcements.

To support you, our parents, to acclimate to this system, we are:
1. Updating our tutorials on our website to provide you all with detailed information about

the features of Google Classroom, how-to guides for use of the system and more.
2. Providing a “Coffee with the Principal” event, virtually, next week at the following times to

give you an opportunity to see Classroom in action:

a. G5 - G7 parents Oct. 11th 2:00 PM virtual
b. K3 - G4 parents Oct. 12th 2:00 PM virtual
c. PreK - K2 parents Oct. 14th 2:00 PM virtual

“Coffee with the Principal” meetings will be held using Google’s meeting app,
called “Meets”. You can download it through Apple or Android on your device’s
app store.

Next Steps:
This week, your homeroom teacher will give you your student’s login information so that you can
log in to Google Classroom and receive the latest academic information for your student,
including weekly newsletters, photos from class activities, private messages on your student’s
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performance, and more. At this time, you may remove Microsoft Teams from your student’s
devices, it won’t be necessary to use.

Thank you for your patience and support as we move to this new system. We hope you’ll join us
next week to receive guidance, clarification, and explore our new online learning platform.

If you have any questions, please contact one of the following people: Mrs. Yandell, Principal at
brittany.yandell@acis.ac.th, Ms. Bee, Academic Coordinator at bee.sriwai@acis.ac.th or call us
at 052 -135069.

Sincerely,
ACIS Administration Team
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亲爱的家长和监护人：，

在ACIS，我们在在线学习方面的经验告诉我们，我们需要寻找一个系统，该系统可以方便、清
晰地沟通日程安排和任务，并进行直观的组织。我们很高兴地宣布，我们正在将我们的在线学习

平台从微软团队转移到谷歌教室。

为了支持我们的学生介绍和准备该系统，我们：

开始使用我们的计算机课程（K3-G7）向学生介绍谷歌、谷歌教室，并帮助他们了解如何登录。
实现了谷歌浏览器登录格式（K3-G7），让学生一次性登录到谷歌浏览器，并可以访问谷歌教室、
MyON Reading和其他他们在小学和中学使用的程序。
开始在我们的教室和主题课（主题课适用于G5-G7）中使用谷歌教室，向学生展示他们如何看到作
业和课堂公告。

为了支持您，我们的父母，适应这一体系，我们：

在我们的网站上更新我们的教程，为大家提供有关Google教室功能的详细信息、系统使用指南
等。

下周在以下时间提供“与校长一起喝咖啡”活动，让您有机会了解课堂的实际情况：
G5-G7家长10月11日下午2:00 远程在线
K3-G4家长10月12日下午2:00 远程在线
PreK-K2家长10月14日下午2:00远程在线
“校长咖啡”会议将使用谷歌的会议应用程序“会议”举行。您可以通过Apple或Android在设备的应
用商店上下载。

下一步：

本周，您的班主任老师将向您提供您学生的登录信息，以便您可以登录到Google教室并接收
您学生的最新学术信息，包括每周新闻稿、课堂活动照片、关于您学生表现的私人消息等。此时，

您可以从学生的设备中删除Microsoft团队，而无需使用。

感谢您的耐心和支持，我们将进入这个新系统。我们希望您能在下周加入我们，接受指导、

答疑，并探索我们新的在线学习平台。

如果您有任何问题，请联系以下人员之一：校长Yandell女士brittany.yandell@acis.ac.th，学术
协调员Bee女士 bee.sriwai@acis.ac.th或者致电025-135069。

诚挚感谢

ACIS管理团队
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เรยีน ผูป้กครองทกุทา่น

การจัดการเรยีนการสอนผา่นระบบออนไลนท์ี�ผา่นมา ไดช้ว่ยใหโ้รงเรยีนพัฒนา
ระบบการจัดการเรยีนรูท้ี�สนับสนุนกระบวนการตดิตอ่สื�อสารในเรื�องตารางกจิกรรมการเรยีน
การสอน งานที�นักเรยีนไดรั้บมอบหมาย และการดําเนนิงานของโรงเรยีนเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธภิาพ ทางโรงเรยีนนานาชาตอิเมรกิาน่า ไชนสี มคีวามยนิดทีี�จะแจง้ใหท้า่นทราบ
วา่ โรงเรยีนกําลงัปรับเปลี�ยนโปรแกรมสนับสนุนการเรยีนการสอนจากMicrosoft Teams
ไปสู ่Google Classroom

เพื�อเป็นการชว่ยเหลอื และเตรยีมความพรอ้มใหก้บันักเรยีนในการเริ�มใชโ้ปรแกรม Google
Classroom ทางโรงเรยีนไดม้กีารดําเนนิการดงัตอ่ไปนี�:

1. วชิาคอมพวิเตอร์ ของนักเรยีนในระดบัชั �นอนุบาล 3 ถงึ เกรด 7  (K3-G7) ไดม้กีารเรยีน
การสอนเกี�ยวกบัวธิกีารใชง้านโปรแกรมของ Google เขน่ Google Classroom และสอน
วธิกีารเขา้สูร่ะบบ

2. การต ั�งคา่ระบบเว็บเบราวเ์ซอรข์อง Google สําหรับนักเรยีนในระดบัชั �นอนุบาล 3 ถงึ เก
รด 7  (K3-G7) เพื�อที�นักเรยีนจะสามารถเขา้สูร่ะบบของเว็บเบราวเ์ซอร ์Google และเขา้ถงึ
การใชง้านโปรแกรม Google Classroom MyON Reading และโปรแกรมอื�นๆ สําหรับชั �น
เรยีนในระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษาตอนตน้

3. การเริ�มใชโ้ปรแกรม Google Classroom ในวชิาหลกั และวชิาบงัคบัเลอืก (สําหรับนักเรยีน
ในระดบัชั �นเกรด 5 ถงึ เกรด 7) เพื�อที�นักเรยีนจะสามารถรับรูง้านที�ไดรั้บมอบหมาย และขอ้
มลูขา่วสารหรอืประกาศตา่งๆ ของชั �นเรยีน

ทางโรงเรยีนไดเ้ตรยีมความพรอ้มดงัตอ่ไปนี� เพื�อชว่ยใหท้า่นผูป้กครองมคีวามคุน้เคยกบัการใชง้านโปรแกรม
ดงักลา่ว

1. จะมกีารอพัเดทหรอืแกไ้ขคูม่อืแนะนําการใชง้านบนเว็บไซตข์องโรงเรยีน เพื�อนําเสนอขอ้มลู
ตา่งๆ เกี�ยวกบัฟังกช์ั�นการใชง้าน คูม่อืของโปรแกรม Google Classroom และอื�น ๆ

2. การจัดประชมุเสมอืนจรงิ/ออนไลนก์บัครใูหญฝ่่ายตา่งประเทศ (Coffee with the Principal)
ซึ�งจะจัดขึ�นในสปัดาหห์นา้ตามตารางดงัตอ่ไปนี�:

2.1) วนัจันทรท์ี� 11 ตลุาคม 2564 เวลา 14:00 น. สําหรับผูป้กครองของนักเรยีนในระดบัชั �น
เกรด 5 ถงึ เกรด 7 (G5 - G7)
2.2) วนัองัคารที� 12 ตลุาคม 2564 เวลา 14:00 น. สําหรับผูป้กครองของนักเรยีนในระดบั
ชั �นอนุบาล 3 ถงึ เกรด 4  (K3 - G4)
2.3) วนัพฤหสับดทีี� 14 ตลุาคม 2564 เวลา 14:00 น. สําหรับผูป้กครองของนักเรยีนในระดบั
ชั �นเตรยีมอนุบาล ถงึ อนุบาล 2 (PreK - K2)
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“การประชมุเสมอืนจรงิ/ออนไลนก์บัครใูหญฝ่่ายตา่งประเทศ (Coffee with the Principal)
จะ จัดขึ�นผา่นทางแอปพลเิคชั�นการประชมุของ Google ที�เรยีกวา่ Google Meets ซึ�งทา่น
สามารถดาวนโ์หลดแอปพลเิคชั�นดงักลา่วไดท้ั �งจากระบบปฏบิตักิารของ Apple (IOS)
และ

Android บนอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสข์องทา่น”

ข ั�นตอนตอ่ไป:
ภายในสปัดาหน์ี� ทางครปูระจําชั �นจะสง่ขอ้มลูการเขา้สูร่ะบบของโปรแกรม Google Classroom

ของบตุรหลานทา่น เพื�อที�ทา่นจะสามารถทําการเขา้สูร่ะบบ และรับทราบขอ้มลูทางดา้นวชิาการ ประกาศ
ขา่วสารของโรงเรยีน รปูภาพของกจิกรรมการเรยีนการสอน ความคดิเห็นเกี�ยวกบัศกัยภาพของนักเรยีน
เป็นตน้ นอกจากนี� ทา่นผูป้กครองสามารถทําการลบโปรแกรม Microsoft Teams ออกจากอปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิสข์องบตุรหลาน

ทางโรงเรยีนขอขอบพระคณุในความอดทน และการสนับสนุนของทา่นผูป้กครองในขณะที�โรงเรยีน
กําลงัปรับเปลี�ยนโปรแกรมสนับสนุนการเรยีนการสอนรปูแบบใหม ่และหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่ทา่นจะเขา้รว่มการ
ประชมุออนไลนข์องโรงเรยีนในสปัดาหห์นา้เพื�อรับทราบคําแนะนําเกี�ยวกบัการใชง้านโปรแกรมดงักลา่ว

หากทา่นมคํีาถามหรอืขอ้สงสยัใดๆ ทา่นสามารถตดิตอ่ครใูหญฝ่่ายตา่งประเทศ Mrs. Yandell ไดท้ี�
อเีมล brittany.yandell@acis.ac.th ฝ่ายวชิาการ ครบู ีไดท้ี�อเีมล bee.sriwai@acis.ac.th หรอืตดิตอ่
โรงเรยีนไดท้ี�เบอรโ์ทรศพัท ์025-135069

จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ

ดว้ยความเคารพอยา่งสงู

ฝ่ายบรหิารโรงเรยีนนานาชาตอิเมรกิาน่า ไชนสี
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