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Dear Parents/Guardians,

We are delighted to say that we have received official approval from the Director of the
Chiang Mai Provincial Office, and Chiang Mai Communicable Disease Committee, to reopen our
campus for on-site learning. We can confirm that we will return to on-site learning on
Monday, September 20th, 2021.

ATK Testing:
There are strict measures in place to ensure we can reopen safely. Per the government’s
request, all students, and staff are required to provide a negative COVID-19 ATK test result prior
to school starting on Monday September 20th, unless they provide proof of COVID-19
vaccination. This test must be taken by all students and staff within 72 hours of our return to
school. Students will be required to submit test results once every month, while staff will
submit ATK test results every 2 weeks. Please note, everyone is required to purchase their own
test kit. It is your personal choice to either purchase a nasal or saliva ATK test kit or visit a local
clinic or hospital.

Symptom and Travel Questionnaire:
Each student and staff member must complete a weekly Symptom and Travel Questionnaire
regarding potential COVID-related symptoms. To comply with this requirement, Thai national
families may fill out the Thai Save Thai app . Non-Thai national families (Western, Chinese, etc)
may use a Google Form, which provides appropriate language translations. ALL students and
staff must submit proof of form completion to the school. We will send everyone access to this
form soon.

Reporting test results and form completion:
Parents are required to send proof of both ATK testing and Symptom and Travel
Questionnaire form completion privately to your child’s homeroom TA. Failure to provide
ATK test evidence and/or proof of submission of the Symptom and Travel Questionnaire to the
school will result in the student, teacher, staff member, or administrator NOT being permitted
on campus per government regulation.

Entering Campus:
For the safety of our ACIS community,

1. All students, staff, parents and visitors are required to enter our campus through our
central basketball court gate, to be properly screened by our nursing and administrative
staff. There is no other entry point to the campus, including the coffee shop.

2. When dropping off students for school each morning, we strongly advise parents to
remain in your car, drop students off at our gate and drive away.
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3. For safety precautions, no one is allowed to park directly in front of the school. Anyone
who must enter the school’s campus, must park his or her car first, in our designated
parking zone, and enter through the basketball court gate.

4. Anyone displaying COVID-related symptoms at our entrance gate will be immediately
sent to our quarantine tent, located comfortably on our soccer field to wait for pick up, as
you will not be allowed on campus.

5. No one may park directly in front of the school, as this impedes traffic and
increases the risk of exposure.

6. Our school campus opens to students at 7:30AM each morning, please DO NOT
ARRIVE EARLY as your child will not be admitted through our gate without staff to admit
him or her.

For all our COVID-19 procedures, please visit https://www.acis.ac.th/stay-safe-at-acis:
❖ Face masks are required while on campus all times, with the exception of eating lunch,

physical education class, and nap time for the Kindergarten students. There are no
exemptions permitted.

❖ Anyone entering the school campus is required to have their temperature taken before
being allowed into the school. If you have a fever, you will not be permitted on campus, it
is advised to check your temperature before coming to school.

❖ Frequent hand washing is encouraged throughout the day.
❖ Any student that shows any symptoms will be sent home as a safety precaution. If your

child has any COVID-19 symptoms such as a fever, cough, runny nose, sore throat and
loss of smell or taste, please do not send them to school and contact a healthcare
professional immediately.

Blended Learning:
ACIS will provide an on-demand learning option called “Blending Learning” for any family who
continues to feel uncomfortable with their child being on campus. This learning style is similar to
our Online Learning model, by providing online access to classroom assignments and recorded
video instruction. However, as our teachers will be taking care of students in the classroom,
access to teachers for on-call help with classwork is limited. Teachers will be able to call and
check in on students who utilize this model a few times each week. We will provide this option
until October 1st, but cannot guarantee its availability after this date. Please inform your
homeroom teacher or TA if you plan to utilize this option for your student NO LATER than
Friday September 17th.

Summary:
To summarize, all families must complete the following in order for your child to be admitted on
campus from Monday, September 20th:
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1. Inform your child’s TA no later than 10:00 A.M. on Friday, September 17, 2021 if you
plan for your child to school for on-campus learning, starting Monday.

2. As requested by the Chiang Mai Communicable Disease Committee, you need to ensure
your child takes an ATK test. Submit a photo of your child’s negative test results to your
homeroom TA privately. New testing must be conducted once every month.

3. Complete the weekly Symptom and Travel Questionnaire using either the Thai save
Thai app (for Thai national families) or our school’s Google Form (for non-Thai national
families, including Western and Chinese families) by 12:00PM on Sunday, September
19th and each week moving forward.

We look forward to welcoming everyone back to school. Thank you for entrusting us with your
child’s education and for your cooperation. If you have any questions or concerns in regard to
this, please contact us via E-Mail at info@acis.ac.th or contact our administration at
052-135069.

Sincerely,
ACIS Administration Team
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เรียน ผูป้กครองทุกทา่น

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส มีความยนิดีท่ีจะแจง้ให้ทา่นทราบวา่ โรงเรียนไดรั้บอนุญาตจาก
คณะกรรมการโรคติดตอ่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผูว้า่ราชการจังหวัดเชียงใหมเ่ป็นประธาน ให้ใชอ้าคารเรียนหรือ
สถานท่ีเพ่ือจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) และทางโรงเรียนจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติ
ในวันจันทร์ท่ี 20 กันยายน 2564

การตรวจ ATK:
เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดตอ่ และคาํแนะนําของศูนยบ์ริหารสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรคติดตอ่เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ท่ีระบุไวว้า่ เม่ือทางโรงเรียนไดรั้บอนุมัติให้ใชอ้าคารเรียนหรือ
สถานท่ีเพ่ือจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ นักเรียน และบุคลากรทุกคนท่ีไมไ่ดรั้บการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ติดเช้ือ COVID-19 จาํเป็นตอ้งตรวจ ATK Test กอ่นท่ีโรงเรียนจะเปิดทาํการเรียนการสอนตามปกติในวัน
จันทร์ท่ี 20 กันยายนน้ี ซ่ึงการตรวจ ATK นัน้จะตอ้งดาํเนินการภายใน 72 ช่ัวโมงกอ่นวันท่ีโรงเรียนจะเปิด
หลังจากนัน้จะตอ้งทาํการตรวจ ATK อยา่งน้อยทุกๆ สองสัปดาหส์าํหรับบุคลากรของโรงเรียน และเดือนละ 1
คร้ัง สาํหรับนักเรียน เพ่ือความปลอดภัยของทุกคนในโรงเรียน ทัง้น้ีทางโรงเรียนขอแจง้ให้ทราบวา่ ทา่นจะ
ตอ้งซ้ือชุดตรวจโควคิ ATK ดว้ยตัวทา่นเอง ซ่ึงทา่นสามารถซ้ือชุดตรวจไดทั้ง้แบบตรวจหาเช้ือจากนํา้ลาย และ
จากสารคัดหล่ังจากโพรงจมูก หรือทา่นสามารถเขา้รับการตรวจไดท่ี้คลีนิคหรือโรงพยาบาล

แบบประเมินความเส่ียง และแบบสอบถามการเดินทาง:
นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนทุกคนจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํการกรอกขอ้มูลในแบบประเมินความเสี่ยง

เก่ียวกับโรคติดเช้ือ COVID-19 และแบบสอบถามการเดินทางในรายสัปดาห์ เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามขอ้กาํหนด
ดังกลา่ว ทา่นผูป้กครองของนักเรียนไทยสามารถกรอกขอ้มูลไดใ้นแอพพลิเคชัน Thai Save Thai และสาํหรับ
ทา่นผูป้กครองของนักเรียนตา่งชาติ สามารถกรอกขอ้มูลไดใ้น Google Form ซ่ึงจะมีฟังกช่ั์นการแปลภาษาท่ี
เหมาะสมสาํหรับทา่น ทัง้น้ีนักเรียน และบุคลากรทุกคนตอ้งแสดงหลักฐานของการกรอกแบบประเมินให้กับทาง
โรงเรียน

การรายงานผลการตรวจโรคติดเช้ือ COVID-19  และการกรอกแบบสอบถาม:
ผู้ปกครองจะต้องสง่หลักฐานสว่นตัวของการตรวจโควิด ATK และแบบประเมินความเส่ียง

รวมถึงแบบสอบถามการเดินทางของบุตรหลานได้ท่ีครูผู้ช่วย (TA) หากทา่นไมไ่ดส้ง่ผลการตรวจ ATK
และผลของการกรอกแบบประเมินความเสี่ยง และแบบสอบถามการเดินทาง บุตรหลาน
ตัวทา่นผูป้กครอง รวมถึงบุคลากรของโรงเรียนจะไมไ่ดรั้บอนุญาตให้เขา้ไปในบริเวณโรงเรียน

การเดินทางมายังบริเวณโรงเรียน:
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เพ่ือความปลอดภัยทุกคนในโรงเรียน
1. นักเรียน บุคลากร ผูป้กครอง และผูม้าเย่ียมชมโรงเรียนทุกคนจะตอ้งเขา้ทางประตูท่ีอยูบ่ริเวณสนาม
บาสเกตบอลของโรงเรียนเทา่นัน้ เพ่ือรับการตรวจคัดกรองท่ีเหมาะสม โดยเจา้หน้าท่ีพยาบาลและบุคลากรฝ่าย
บริหารของโรงเรียน ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้เข้ามายังบริเวณอาคารเรียนหรือทางประตูอ่ืนๆ ซ่ึงรวม
ท้ังประตูบริเวณคอฟฟ่ีชอปของโรงเรียน

2. สาํหรับการมาสง่บุตรหลานของทา่นในตอนเชา้ ทางโรงเรียนแนะนําให้ทา่นผูป้กครองอยูใ่นรถของทา่น เม่ือสง่
บุตรหลานแลว้ ขอความกรุณาเดินทางกลับ

3. เพ่ือความปลอดภัย หากทา่นผูป้ครองมีความประสงคท่ี์จะเขา้ไปในบริเวณอาคารเรียนหรือสถานท่ีบริเวณ
โรงเรียน ขอความกรุณาจอดรถของทา่นในลานจอดรถท่ีทางโรงเรียนกาํหนดไว ้และให้เดินทางเขา้ทางประตูท่ี
อยูบ่ริเวณสนามบาสเกต็บอลเทา่นัน้

4. ผูใ้ดท่ีพบวา่มีอาการผิดปกติ เชน่ มีไข ้ไอ มีนํา้มูก เจบ็คอ เป็นตน้ ในบริเวณจุดคัดกรองท่ีประตูทางเขา้ จะถูก
สง่ไปท่ีจุดพักคอยของโรงเรียนโดยทันทีท่ีบริเวณสนามฟุตบอล เพ่ือรอการมารับกลับเน่ืองจากจะไมไ่ดรั้บ
อนุญาตให้เขา้ไปในบริเวณอาคารเรียนหรือสถานท่ีของโรงเรียน

5. ขอความกรุณาอย่าจอดรถกีดขวางการจราจรบริเวณหน้าอาคารเรียน เน่ืองจากอาจเป็นการเพ่ิม
ความเส่ียงต่อการสัมผัส

6. โรงเรียนเปิดทาํการในเวลา 7.30 น. ดังนัน้ขอความกรุณามาสง่บุตรหลานของทา่นตัง้แตเ่วลา 7.30 น.เป็นตน้
ไป เน่ืองจากจะยังไมมี่บุคลากรประจาํบริเวณประตูทางเขา้กอ่นชว่งเวลาดังกลา่ว

ข้ันตอนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเช้ือ COVID-19 ซ่ึงท่านสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ท่ี
เว็บไซต์ https://www.acis.ac.th/stay-safe-at-acis:

● กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูใ่นบริเวณโรงเรียน ยกเวน้ในเวลารับประทานอาหารกลางวัน
คาบวชิาพละศกึษา และเวลานอนพักกลางวันสาํหรับนักเรียนในระดับชัน้ อนุบาล

● ทางโรงเรียนจะตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกทา่นท่ีเดินทางเขา้มาในบริเวณโรงเรียน หากทา่นมีอาการไข้
ทา่นจะไมไ่ดรั้บอนุญาตให้เขา้ไปยังบริเวณโรงเรียน ทางโรงเรียนขอแนะนําให้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ของทา่น และบุตรหลานกอ่นเดินทางมายังโรงเรียน

● นักเรียนควรหม่ันลา้งมือทาํความสะอาดเป็นประจาํตลอดทัง้วัน
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● หากนักเรียนคนใดมีอาการใดอาการหน่ึง ดังตอ่ไปน้ี เชน่  มีไข ้ไอ นํา้มูก เจบ็คอ คอแห้ง ออ่นเพลีย
ปวดเม่ือย ทอ้งเสยี จมูกไมไ่ดก้ลิน่ ล้ินไมรั่บรส โรงเรียนจะติดตอ่ผูป้กครองมารับกลับบา้นเพ่ือความ
ปลอดภัย และไปพบแพทยโ์ดยทันที

การเรียนการสอนแบบผสมผสาน:
ทางโรงเรียนจะดาํเนินการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning) สาํหรับทา่นผู้

ปกครองท่ีไมมี่ความประสงคใ์ห้บุตรหลานเดินทางมาเรียนตามปกติ ซ่ึงรูปแบบการเรียนรู้ดังกลา่วจะมีความ
คลา้ยคลึงกับการเรียนการสอนผา่นระบบออนไลน์ โดยจะมีการมอบหมายงานผา่นระบบออนไลน์ และบันทึกวีดี
โอการเรียนการสอน เน่ืองจากครูผูส้อนจะตอ้งทาํการสอนในหัองเรียน จึงมีเวลาจาํกัดในการติดตอ่สื่อสารหรือ
ให้ความชว่ยเหลือ ในแตล่ะสัปดาหค์รูผูส้อนอาจไมส่ามารถติดตอ่ และติดตามความคืบหน้าในดา้นวชิาการของ
นักเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบดังกลา่วไดต้ลอดเวลา ซ่ึงทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกลา่ว
จนถึงวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 แตอ่ยา่งไรกต็าม ทางโรงเรียนยังไมส่ามารถให้ความม่ันใจไดว้า่จะจัดการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานหลังจากวันดังกลา่วไดห้รือไม่ ขอความกรุณาแจง้ครูประจาํชัน้หรือครูผูช้ว่ย (TA) หากทา่น
มีความตอ้งการให้บุตรหลานของทา่นเรียนดว้ยรูปแบบดังกลา่วภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564 น้ี

สรุป:
ทางโรงเรียนขอความกรุณาทา่นผูป้กครองทุกทา่นปฏิบัติตามขัน้ตอนดังตอ่ไปน้ี เพ่ือให้บุตรหลานสามารถ
เดินทางมาเรียนไดต้ามปกติในวันจันทร์ท่ี 20 กันยายน 2564

1. กรุณาแจง้ครูผูช้ว่ยของบุตรหลานทา่น (TA) ภายในเวลา 10.00 น. ของวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564
หากทา่นตอ้งการให้บุตรหลานเดินทางมาเรียนตามปกติในวันจันทร์น้ี

2. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจวา่ บุตรหลานของทา่นไดท้าํการตรวจหาเช้ือโควคิ-19 ATK และสง่ผลตรวจท่ี
แสดงคา่เป็นลบให้กับครูผูช้ว่ย (TA) เป็นการสว่นตัว ซ่ึงบุคลากร ตอ้งตรวจ ATK ทุกๆ 2 สัปดาห ์และ
นักเรียนจะต้องตรวจ ATK Test ทุกๆ 1 เดือน

3. กรุณากรอกแบบประเมินความเสี่ยง และแบบสอบถามการเดินทางเป็นรายสัปดาห ์ผา่น   ทางแอพพลิ
เคช่ัน Thai save Thai (สาํหรับนักเรียน และครอบครัวชาวไทย ) หรือ ผา่นทาง Google Form ของ
โรงเรียน (สาํหรับนักเรียน และครอบครัวชาวตา่งชาติ) กอ่นเวลา12.00 น. ของวันอาทติยท่ี์ 19
กันยายน 2564 และทุกวันอาทติยข์องสัปดาหถั์ดๆ ไป
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ทางโรงเรียนหวังเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดต้อ้นรับทา่นผูป้กครอง และนักเรียนทุกคนในการกลับมาเรียนตาม
ปกติ และขอขอบพระคุณท่ีไดใ้ห้ความไวว้างใจให้ทางโรงเรียนดูแลบุตรหลานของทา่น หากทา่นมีคาํถามหรือขอ้
สงสัยใดๆ ทา่นสามารถติดตอ่ทางโรงเรียนไดท่ี้อีเมล info@acis.ac.th หรือติดตอ่ฝ่ายบริหารไดท่ี้เบอร์โทรศัพท์
052-135069

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ดว้ยความเคารพอยา่งสูง
ฝ่ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส

尊敬的家长及监护人：

我们很高兴地通知您，我们已经得到了清迈省办事处和清迈传染病委员会委员会主任的正式

批准，将重新开放我们的校园进行现场教学。我们可以确认，我们将于2021年9月20日（星期一）
返校正常上课。
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ATK测试：

有严格的措施确保我们可以安全地重新开放。根据政府的要求，所有学生和工作人员必须在

9月20日星期一开学前提供新冠病毒-19 ATK阴性检测结果，如果已经接种新冠病毒-19疫苗的人
员只需提供接种证明。所有学生和工作人员必须在返校前72小时内进行该测试。为了ACIS校区
的安全，每个学生必须每个月提交一次测试结果；所有我校员工必须每2周提交一次测试结果。请
注意，每个人都需要自己购买测试套件。您可自行选择购买鼻或唾液ATK检测试剂盒或到当地诊
所或医院进行测试。

相关症状和旅行问卷：

每位学生和工作人员必须填写一份关于潜在新冠病毒相关症状的每周症状和旅行问卷。为了

遵守这一要求，泰国国民家庭可以填写Thai Save Thai应用程序。非泰国籍家庭（西方、中国等）可
以使用此谷歌表格，该表格提供适当的语言翻译。所有学生和教职员工必须向学校提交填写证明

表格。

报告测试结果和表格填写：

家长需要将ATK测试和相关症状及旅行问卷表的填写证明私信发送给孩子的班级助教。根据
政府授权，未能提供ATK测试证据，或向学校提交相关症状和旅行调查问卷的证据，会导致学生、
教师、工作人员和管理员不得进入校园。

进入校园：

为了ACIS校区的安全，所有学生、员工、家长和访客都必须通过我们的校区中央篮球场大门
进入校园，并由我们的医护和管理人员进行检测。没有其他进入校园的入口，包括咖啡馆。

每天早上送学生上学时，我们强烈建议家长留在车里，让学生在我校门口下车，然后开车离

开。

为安全起见，任何人不得直接在学校前面停车。任何必须进入校园的人，必须先把车停在我

校指定的停车区，然后通过篮球场大门进入。

任何在我们的入口处出现新冠病毒相关症状的人将立即被送往我们的隔离帐篷，该帐篷舒适

地坐落在我们的足球场上，进帐篷之后等待被接走，因为有这些症状的人将不允许进入校园。

任何人不得直接在学校前面停车，因为这会阻碍交通并增加暴露的风险。

我校每天早上7:30对学生开放，请不要在此时间前抵达，因为如果没有工作人员允许，您的
孩子将无法通过我们的大门进入。
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有关我们的所有新冠病毒-19程序，请访问此网站 https://www.acis.ac.th/stay-safe-at-acis

除了午餐、体育课和幼儿园学生的午睡时间外，在校园内任何时候都需要戴口罩。不允许有

任何特例。

任何进入校园的人在被允许进入学校之前都必须测量体温。如果您正在发烧，将不允许进入

校园，建议在来学校之前测量体温。

鼓励每天勤洗手。

为了做好安全预防措施，任何表现出相关症状的学生都将被要求接回家。如果您的孩子有任

何新冠病毒-19症状，如发烧、咳嗽、流鼻涕、喉咙痛以及嗅觉或味觉丧失，请不要送他们上学，并
立即联系医疗专业人员。

混合学习：

ACIS将为那些仍然对孩子线下学习感到不适的家庭提供一种称为“混合学习”的按需学习选
项。这种学习方式类似于我们的在线学习模式，提供在线课堂作业和录像教学。然而，由于我们

的教师将在课堂上顾及现场学生，因此，教师提供课堂作业的随叫随到帮助的机会有限，教师每

周可以给学生打几次电话的方式的并进行检查。我们将在10月1日前提供此选项，但不能保证在
此日期后可用。如果您计划在9月17日星期五之前为您的学生使用此选项，请通知孩子的班主任
或助教。

总结：

总而言之，所有家庭都必须完成以下内容，您的孩子才能从9月20日（星期一）起进入校园：

如果您计划让您的孩子从周一开始上学，请在2021年9月17日星期五上午10:00之前通知孩
子的助教。

根据清迈传染病委员会的要求，您需要确保您的孩子接受ATK测试。将孩子阴性测试结果的
照片私信提交给助教。请给您的孩子每个月进行一次新的测试并将测试结果发送给助教。

在9月19日星期日下午12:00之前，以及以后的每周，使用Thai save Thai应用程序（适用于泰
国籍家庭）或我们学校的谷歌表格（适用于非泰国籍家庭，包括西方和中国家庭）填写每周症状和

旅行问卷。

我们期待着欢迎大家回到学校！感谢您将孩子的教育委托我们！也感谢您的合作！如果您

对此有任何疑问或担忧，请通过电子邮件联系我们info@acis.ac.th或致电 052-135069与我们的
管理部门联系。
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诚挚感谢！

ACIS管理团队
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