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ACIS Online Learning Parent FAQ Sheet 

 

Dear Parents and Guardians,  

 

“ACIS prepares students to succeed in a rapidly changing society, thereby making the world a 

better place. We will ensure that our students develop the skills and competencies essential for 

success and leadership in the 21st century.” 

 We are committed to continuing our mission, no matter the situations that may arise.  ACIS will 

follow the CDC and WHO guidelines as well as Thai law, and will not be allowing anyone on 

campus in order to curtail the spread of the Covid-19 virus.  We understand that this is a major 

shift in our educational model, however, we have a system in place to move forward with 

delivering high-quality instruction for our students with a transition to an online learning 

environment.  Teachers will be providing mini-lessons, assignments, and feedback on a daily 

basis.  Teachers will also be available should your child have any questions.  Furthermore, 

parents will be sent surveys to ensure quality instruction and to open up a dialogue that can assist 

ACIS in continuing to improve our online teaching and learning.  

 

What does my child or children need to prepare each day for the Online Learning 

Environment? 

● Computer/Notebook/or Tablet 

● Headphones or Earbuds to listen to lessons without distractions - Especially if there are 

siblings present. 

● Paper Notebook 

● Pencil/Pen/Whiteout to complete any written assignments.  

● SmartPhone to submit photos of assignments as required by the Teachers.   

 

What does my child need to do?  

● dedicate appropriate time to learning, comparable to a school day and/or as guided 

by your teachers & parents.  

● check all relevant online platforms for information on courses, assignments, and 

resources daily.  

● be principled by being present, and focused as required for the grade level 

curriculum.  

● identify a comfortable and quiet space to study and learn.  

● engage in all learning posted with academic honesty.  

● submit all assignments in accordance with the provided timeline and due dates.  

● ensure own social and emotional balance by keeping healthy habits and 

maintaining agreed-upon network use standards.  
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What can I do as a parent? 

● support your child or children in learning by providing an environment conducive 

to the learning process including access to necessary technologies, a safe and quiet 

space during the daytime.  

● engage in conversations about posted materials and assignments.  

● monitor time spent engaging in online and offline learning, including making 

accommodations for preferred learning times (morning, afternoon, evening) and 

following the agreed-upon network use standards.  

● ensure attendance to the regular lessons and activities offered by each child’s 

teachers.  

● support emotional balance by providing ample room and time for reflection, 

physical activity, conversation, and play. 

 

How will the school take attendance? 

Students will be required to login every day and complete the work assigned. They will receive 

credit for attending school only if they login and complete the assigned work and/or correspond 

with their teacher(s).  

 

Does my child need to follow their school schedule? 

No, students are free to view their mini-lessons and do their work at any time, unless an 

appointment has been made with/by a teacher for a video-conference. In that case students 

should follow the schedule for the virtual meeting(s) as agreed upon with the teacher(s) and other 

students, or notify the teacher(s) as soon as possible about any scheduling conflict.  

 

Will my child be required to take elective/specials classes? 

Yes, all teachers in all subject areas will continue to teach, assess, and deliver content. 

 

Who can we contact if we have any questions? 

 

Questions related to:  Contact:  

Classes, assignments, due dates, resources, 

feedback, or grades  

The specific teacher – use Class Dojo, Email  

Technology Issues  The IT Director - itdirector@acis.ac.th  

Other issues related to remote learning  The Administration Team or your Language 

Coordinator  
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ACIS在线学习家长常见问题 

尊敬的家长和监护人，  

“ACIS通过激发学生对他人的爱的动机，提供一个充满知识，文化，精神和社会学习的环境，为学生

今后能过上有目标，服务他人和有领导力的人生做好准备” 无论发生什么情况，我们都致力于继续我

们的使命。ACIS将遵循CDC，WHO的指南以及泰国法律规定：为遏制Covid-19病毒的传播，不允许任

何人留在校园内。我们知道这是我们教育模式的重大转变。但是，我们拥有一个可以逐步过渡到在线

学习环境的系统，可以为学生提供高质量的教学。老师将每天提供迷你课程，作业和反馈。如果您的

孩子有任何疑问，也可以与老师联系。此外，我们还将向父母发送调查问卷，以确保提供高质量的教

学并展开对话，以帮助ACIS继续改善教学水平。 

 

我的孩子或孩子每天需要为在线学习环境做些什么准备？ 

● 电脑/笔记本/或iPad 

● 免受干扰的听课用的耳机，-特别是在有兄弟姐妹的情况下 

● 笔记本 

● 铅笔/钢笔/涂改，用于完成任何书写作业 

● 手机，用于拍照并发送作业给老师 

  

我的孩子需要做什么？ 

● 安排适当的学习时间，与上学日时间一样，并且/或者在您的老师和父母的指导下进行。 

● 每天检查所有相关的在线平台，以获取有关课程，作业和资源的信息。 

● 自觉上课学习，并根据年级课程要求，集中精神上课。 

● 确保一个舒适的学习环境。 

● 以诚实的学术态度参与所有的学习。。 

● 根据提供的时间表和截止日期提交所有作业。 

● 通过保持健康良好的习惯和遵守协商好的网络使用标准，来确保自己的社交和情感平衡。 
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作为父母我该怎么办？ 

● 通过提供有利于学习过程的环境（包括使用必要的技术，白天提供安全，安静的空间）来支持

您的孩子学习。 

● 跟孩子就已发布的材料和作业的对话。 

● 监管孩子线上和线下学习所花费的时间，包括安排学生偏好的学习时间（上午，下午或晚上）

并遵循协商好的的网络使用标准。 

● 确保孩子参与老师提供的常规课程和活动。 

● 通过提供充足的时间和空间进行思考，体育锻炼，对话和娱乐，来支持孩子的情绪平衡。 

 学校将如何记录考勤？ 

学生将被要求每天登录并完成分配的作业。仅当他们登录并完成分配的工作和/或与他们的老师通信时

，他们才会获得入学学分。 

 

我的孩子需要遵守上课时间表吗？ 

不，学生可以随时观看他们的迷你课程并完成功课。除非已经与老师预约了视频会议。 在这种情况下

，学生应遵守与老师和其他学生达成的网上会议的时间表，如果时间表有冲突将需要尽快通知老师。 

  

我的孩子会被要求参加选修课吗？ 

是的，所有学科领域的所有教师将继续授课，测验和提供教学内容。 

 

如有任何疑问，应该跟谁联系？ 
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以下的问题:  联系:  

班级，作业，截止日期，资源，反馈或成绩 特定的老师–使用Dojo, Outlook电子邮件类 

技术问题 IT主管 - itdirector@acis.ac.th  

与远程学习有关的其他问题 管理团队或您的中文协调员 

 
 
 
 
 
 

ค ำถำมที่พบบ่อยในกำรเรียนออนไลน์ของโรงเรียนนำนำชำติอเมริกำน่ำ ไชนีส 
(ส ำหรับผู้ปกครอง) 

 
  
เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะ 
  

โรงเรียนนานาชาตอิเมริกาน่า ไชนีสขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่าทางโรงเรียนได้มกีารเตรียมความพร้อมกับนักเรียนทุกคนให้ประสบ
ความส าเร็จในสงัคมที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการท าให้โลกของเราน่าอยู่ย่ิงขึน้ นอกจากนีแ้ล้วทางโรงเรียนจะสร้างความมั่นใจกับ
นักเรียนของเราได้มีกระบวนการพัฒนาทักษะและความสามารถที่จ าเป็นส าหรับความส าเร็จและส่งเสริมความเป็นผู้น าในศตวรรษที่ 21นี  ้

ทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการด าเนนิภารกิจของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึน้ในช่วงเวลานีจ้ะเป็นอย่างไร ทาง

โรงเรียนจะใช้แนวทางตามค าแนะน าของ CDC WHO และกฏหมายรวมทัง้มาตรการของรัฐบาลไทย โดยเราจะไม่อนุญาตให้ท่านใดเข้ามาใน

บริเวณโรงเรียนเพ่ือจ ากัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเหตุการณ์ดงักล่าว ท า
ให้ทางโรงเรียนมีความจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม แต่ขอให้ท่านเข้าใจว่าทางโรงเรียนได้มีรูปแบบในการเรียนการ
สอนที่พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าและสร้างคุณภาพ ในระดบัสูง เพ่ือให้นักเรียนของเราทุกคนได้เรียนอย่างมีคุณภาพผ่านกระบวนการเรียนการสอน
ระบบออนไลน์  

โดยครูผู้สอนจะส่งบทเรียน ส่งงาน   และข้อแนะน าต่างๆให้กับนักเรียนปฏิบตัิและครูผู้สอนพร้อมเสมอในการตอบค าถามของท่าน 
นอกจากนีท้่านผู้ปกครองจะได้รับแบบส ารวจในเร่ืองคุณภาพการสอนเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและจะ
ได้แสดงให้เห็นว่าเราได้มีการพูดคุยและได้รับค าแนะน าจากท่านเพ่ือให้ทางโรงเรียนจะได้น าไปพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์อย่างต่อเนื่องค่ะ 
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บุตรหลำนของข้ำพเจ้ำต้องเตรียมอะไรบ้ำงในแต่ละวันเพื่อเตรียมพร้อมในกำรเรียนออนไลน์ 
 
● คอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก / แท็บเล็ต 

● หูฟัง เพ่ือให้เรียนได้โดยไม่มีเสียงรบกวน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ที่มีพ่ีน้องเรียนด้วยกัน 
● สมุดโน้ต 

● ดินสอ ปากกา ลิควิด เพ่ือใช้ท างานที่ได้รับมอบหมาย 
● โทรศพัท์มือถือ เพ่ือส่งรูปถ่ายงานที่ครูมอบหมายให้ 

  
  
บุตรหลำนของข้ำพเจ้ำต้องท ำอะไรบ้ำง 
 
● จัดเวลาเรียนให้เหมาะสมและตัง้ใจเรียนรู้เหมือนในขณะที่มาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ และเช่ือฟังค าแนะน าของครูและผู้ปกครอง  
● ตรวจสอบรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่เก่ียวข้องเพ่ือรับทราบรายละเอียดของหลกัสูตร รวมทัง้งานที่ได้รับมอบหมายและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในแต่
ละวนั 
● มีวินัยและมุ่งมั่นปฏิบตัิเพ่ือให้ส าเร็จตามหลกัสูตรที่ก าหนดของแต่ละระดบัชัน้เรียน 

● มีสถานที่ที่สะดวกสบาย และเงียบสงบเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ออนไลน์ 
● ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมและมีความซ่ือสตัย์ในการเรียนรู้ออนไลน์ 

● ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามวนั เวลาที่ก าหนดไว้ 
● ให้สร้างความสมดุลในเร่ืองของสมัคมและอารมณ์โดยให้ตนเองมีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอ และรักษาเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในการใช้เครือข่ายต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม 

  
  
ข้ำพเจ้ำซึ่งเป็นผู้ปกครองจะมีส่วนเร่ืองใดบ้ำง 
 
● สนับสนุนการเรียนรู้ของบุตรหลานโดยการจัดหาสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อกระบวนการเรียนรู้และสามารถ เข้าถึงเทคโนโลยีที่จ าเป็น 
ปลอดภัย และเงียบสงบในช่วงเวลากลางวนั 
● มีส่วนร่วมกับบุตรหลานโดยการพูดคุยถึงงานที่นักเรียนได้รับมอบหมายมา 

● ตรวจสอบเวลาที่บุตรหลานใช้ในการเรียนออนไลน์และการเรียนอื่น ๆ รวมทัง้สร้างตารางเวลาในการเรียนรู้ (เช้า กลางวนั เย็น ) และปฏิบตัิตาม
มาตรฐานการใช้เครือข่ายที่ก าหนดไว้ 
● ให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนได้เข้าร่วมชัน้เรียนออนไลน์ตามบทเรียนและกิจกรรมต่างๆที่ครูได้มอบหมาย ให้นักเรียนแต่ละคน 
● สนับสนุนให้นักเรียนมีความสมดุลทางด้านอารมณ์โดยการจัดหาเวลาและสถานที่ให้นักเรียนได้พักและออกก าลงั ได้พูดคุยและเล่นกันตามปกติ 
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โรงเรียนมีมำตรกำรในกำรเช็คชื่อนักเรียนอย่ำงไร 
 
● นักเรียนจะต้องเข้าไปล็อกอินในระบบทุกวนัและท างานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จผ่านกระบวนการเรียนรู้ออนไลน์  นักเรียนจะได้รับการนับ
คะแนนการเข้าเรียนเมื่อเข้าไปล็อกอินและส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย และให้ ความร่วมมือในการท างานร่วมกับคุณครูประจ าชัน้  

  
บุตรหลำนของข้ำพเจ้ำจ ำเป็นท่ีจะต้องปฏิบัติตำมตำรำงเวลำท่ีโรงเรียนก ำหนดหรือไม่ 
 
● ไม่จ าเป็นเนื่องจากนักเรียนสามารถท างานและทบทวนบทเรียนเวลาไหนก็ได้ตามความเหมาะสม นอกจากว่านักเรียนมีนัดในการประชุมผ่าน
วีดีโอกับครูผู้สอน ซ่ึงในกรณีดงักล่าวนักเรียนจะต้องเข้าร่วมประชุมตามเวลา ที่ได้ท าการแจ้งหรือนัดไว้กับคุณครูผู้สอนและนักเรียนคนอื่น ๆ หาก
นักเรียนมีข้อสงสยัใด ๆ หรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้ติดต่อครูประจ าชัน้โดยเร็วที่สุด 

  
บุตรหลำนของข้ำพเจ้ำจะต้องเรียนวิชำเลือก / วชิำพิเศษหรือไม่ 
 
● มีความจ าเป็นที่จะต้องเรียน และ คุณครูทุกคนในทุกวิชาจะยังสอนและมอบหมายงานให้กับนักเรียน 

  
- หำกข้ำพเจ้ำมีค ำถำมหรือข้อสงสัย ข้ำพเจ้ำจะสำมำรถติดต่อได้ท่ีใด 

  

ค ำถำมท่ีเก่ียวข้องกับเร่ือง :  ติดต่อ:  

ห้องเรียน / งานท่ีได้รับมอบหมาย / เวลาส่งงาน / แหล่งข้อมูล / ผลตอบรับ/ คะแนน ครูผู้สอนแต่ละวิชา  – โดยใช้โปรแกรม Class Dojo และ Email  

การใช้ส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี หัวหน้าแผนกส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยี–โดยทางอีเมล itdirector@acis.ac.th  

เร่ืองอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนออนไลน์ ทีมผู้บริหารหรือทีมผู้แปลภาษาของท่าน 

 
  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือของทา่นผู้ปกครองเป็นอย่างย่ิง มา ณ โอกาสนีค้่ะ 
 


