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October 15, 2021

Dear parents and guardians,

We sincerely hope that you and your family enjoy a much deserved break over the next week. If
you plan to travel outside the Chiang Mai province, kindly fill out our “Survey for Travel Plans”,
indicating which provinces you plan to travel to. Provinces labeled dark red (Maximum and Strict
Controlled Area), according to the most recently updated government information, may be
subject to a 14-day quarantine upon return to Chiang Mai before coming on campus AND must
submit a PCR test to the school. Provinces labeled red (Maximum Controlled Area) require a
PCR test and potential 5-7 quarantine based on test results. Provinces labeled yellow
(Controlled Area) require an ATK test with a negative result before coming back to campus. If
you and your family members are fully vaccinated and travel to risk provinces, please contact
one of the following staff members for further details: Ms. Bee, Academic Coordinator
(nittha.sriwai@acis.ac.th), Ms. Kadas, Chinese Translator (kadas.shek@acis.ac.th), or our
School Director Aj. La (la.buarawong@acis.ac.th).

As a reminder, we recommend that families not participate in off-campus after school programs,
due to the risks of COVID-19.

Also, please do not forget to submit an ATK test with negative results (or PCR test) and Thai
Save Thai by noon on October 24th, to your homeroom TA.

Please stay safe and enjoy a restful holiday!

Sincerely,
ACIS Administration Team
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วันศุกร์ท่ี 15 ตุลาคม 2564

เรียน ผูป้กครองทุกทา่น

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส หวังเป็นอยา่งยิง่วา่ ทา่นผูป้กครอง และครอบครัวจะไดใ้ชเ้วลา
ร่วมกันในชว่งวันหยุดระหวา่งภาคเรียนในสัปดาหห์น้า หากทา่นมีแผนท่ีจะเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ ขอความกรุณากรอกขอ้มูลใน “แบบสาํรวจการเดินทาง” และระบุจังหวัดท่ีทา่นจะเดินทาง

เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามมาตรการลา่สุดของศูนยบ์ริหารสถานการณ์ โควดิ19 (ศบค.) ผูท่ี้เดินทางไปยัง
พ้ืนท่ีจังหวัดสีแดงเข้ม (พ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด และเขม้งวด) มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน
และสง่ผลตรวจเช้ือ Covid-19 แบบ PCR (บรเิวณลําคอ และหลงัโพรงจมกู) สาํหรับผูท่ี้เดินทางไปยังพ้ืนท่ี
จังหวัดสีแดง (พ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด) มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งสง่ผลตรวจเช้ือCovid-19 แบบ PCR และกกัตวั
เป็นระยะเวลา 5-7 วนั หลงัจากที�ไดรั้บผลตรวจ และผูท่ี้เดินทางไปยังพ้ืนท่ีจังหวัดสีเหลือง (พ้ืนท่ี
ควบคุม) ตอ้งเขา้รับการตรวจหาเช้ือ ATK Test และแสดงผลตรวจท่ีเป็นลบกอ่นมาโรงเรียน หากทา่นผู้
ปกครอง และครอบครัวไดรั้บการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ครบโดส และมีแผนจะเดินทางไปยังพ้ืนท่ีจังหวัด
เสี่ยง ขอความกรุณาติดตอ่ ครูบี ฝ่ายวชิาการ ไดท่ี้อีเมล nittha.sriwai@acis.ac.th ครู Kadas ลา่มแปลภาษา
จีน ไดท่ี้อีเมล kadas.shek@acis.ac.th หรืออาจารยห์ลา้ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ไดท่ี้อีเมล
la.buarawong@acis.ac.th สาํหรับขอ้มูลเพิม่เติม

ทัง้น้ีทางโรงเรียนขอแนะนําให้ทา่นผูป้กครอง และครอบครัวงดให้บุตรหลานเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
นอกสถานท่ีโรงเรียน หรือท่ีไมไ่ดจั้ดข้ึนโดยโรงเรียน เน่ืองจากมีความเสี่ยงท่ีจะติดเช้ือ Covid-19 นอกจากน้ี
แลว้ ขอความกรุณาทา่นผูป้กครอง โปรดสง่ผลตรวจ ATK test ท่ีเป็นลบ และผลการประเมินความเสี่ยงในแอป
พลิเคช่ัน Thai Save Thai ของบุตรหลานให้ทางครูผูช้ว่ย (TA) ภายในชว่งเท่ียงวันของวันอาทติยท่ี์ 24 ตุลาคม
2564

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอให้ทา่นรักษาสุขภาพร่างกายของตัวทา่นเอง และครอบครัว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ดว้ยความเคารพอยา่งสูง
ฝ่ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส
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亲爱的父母和监护人，

我们真诚地希望您和您的家人在下周享受美好的假期。 如果您计划在清迈省以外旅行
，请填写我们的“旅行计划调查”，说明您计划前往哪些省份。 根据最新更新的政府信息，标
记为深红色的省份在返回清迈后需要隔离 14 天，然后才能进入校园。 标记为红色的省份
需要进行 PCR 测试并根据测试结果进行 5-7 天隔离。 标记为橙色的省份在返回校园之前
需要进行 ATK 测试并且结果需为阴性。

诚挚地提醒，由于 COVID-19 的风险，我们建议家庭不要参加校外计划。

另外，请不要忘记在 10 月 24 日中午之前向您的班级助教提交 ATK 测试结果（阴性）
和 Thai Save Thai。

请大家注意安全，祝大家度过一个轻松愉快的假期！

真挚地，

ACIS 管理团队
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