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Friday January 7, 2022
Dear parents & guardians,

ACIS would like to wish you all the best of health, joy and love in the New Year 2022. We have
been informed that we will need to learn online next week, January 11 - 14. Please read
through the following details for further information regarding the start of Semester 2, on
January 11th.

ATK Testing and Thai Save Thai
At this time ATK test results are not needed as we will be learning online next week. However,
when we return to onsite learning, all students and parents will need to submit  negative ATK
test results to your homeroom TA by 12:00 noon the day before we return. Tests need to taken
within 72 hours of the due date and need to be labeled with the appropriate name and date.

Also, even though we will learn online next week, all families must update Thai Save Thai by
12:00 Noon on January 10th.

Please send photos of your Thai Save Thai submission results to your homeroom TA by
January 10th at 12:00 Noon.

Children’s Day
Children’s Day activities will be postponed until further notice for students. We hope to celebrate
safely with our Phoenix Flames once we return to onsite learning.

We look forward to a successful Semester 2 at ACIS and hope to see all our Phoenix Flames in
person next week. Thank you for your continued support for our educational program.

Sincerely,
ACIS Administration Team
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วันศุกร์ท่ี 7 มกราคม 2565
เรียน ผูป้กครองทุกทา่น

เน่ืองในโอกาสวันข้ึนปีใหม ่2565 ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส  ขออวยพรให้ทา่นผูป้กครอง และ
ครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยท่ีแขง็แรง และมีความสุขตลอดทัง้ปี พร้อมกันน้ีทางโรงเรียนขอเรียนให้ทา่นทราบวา่ โรงเรียน
มีความจาํเป็นตอ้งเปิดทาํการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (online) ในวันอังคารท่ี 11 ถึง วันศุกร์ท่ี 14 มกราคม
2565 ตามคาํสัง่ของคณะกรรมการโรคติดตอ่จังหวัดเชียงใหม่ และสาํนักงานศกึษาธิการจังหวัดเชียงใหม ่ขอความกรุณา
ทา่นผูป้กครอง โปรดศกึษารายละเอียดเพิม่เติมดา้นลา่งน้ี ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการเปิดภาคเรียนท่ี 2 ในวันท่ี 11 มกราคมน้ี

การตรวจ ATK Testing และแบบประเมินอาการเส่ียง Thai Save Thai
นักเรียน และผูป้กครองไมจ่าํเป็นตอ้งสง่ผลตรวจ ATK test เน่ืองจากวา่ทางโรงเรียนจะมีการจัดการเรียนการ

สอนในรูปแบบออนไลน์ อยา่งไรกต็ามหากทางโรงเรียนไดรั้บอนุญาตให้เปิดทาํการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (onsite)
นักเรียน และผูป้กครองทุกทา่นจาํเป็นตอ้งสง่ผลตรวจ ATK test ท่ีมีคา่เป็นลบให้กับครูผูช้ว่ย (TA) ภายในเท่ียงวัน
(12:00 น.) กอ่นวันท่ีจะมาเรียนตามปกติ (onsite)  ซ่ึงจะตอ้งทาํการตรวจ ATK ภายในระยะเวลา 72 ช่ัวโมงกอ่นท่ีจะสง่
ผลตรวจ และโปรดระบุช่ือ นามสกุล และวันท่ีทาํการตรวจให้ทางโรงเรียนรับทราบ

ทัง้น้ีขอความกรุณานักเรียน และผูป้กครองสง่ผลของแบบประเมินอาการเสี่ยง Thai Save Thai ให้กับครูผูช้ว่ย
(TA) ภายในเท่ียงวัน (12:00 น.) ของวันจันทร์ท่ี 10 มกราคม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ทางโรงเรยีนจะเลื�อนการจัดกจิกรรมวนัเด็กออกไปจนกวา่จะไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดทําการเรยีนการ

สอนในรปูแบบปกติ
โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส หวังเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดต้อ้นรับนักเรียนทุกคนในสัปดาหห์น้า และขอ

ขอบพระคุณทา่นผูป้กครองท่ีไวว้างใจให้ทางโรงเรียนดูแลบุตรหลานของทา่น

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ดว้ยความเคารพอยา่งสูง

ฝ่ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส
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2022 年 1 月 7 日，星期五
尊敬的家长及监护人：

ACIS 恭祝大家在 2022 年新的一年里身体健康！被喜乐和爱所充满！我们已被告知，我们
将需要在下周（1 月 11 日至 14 日）在线学习。请通读以下详细信息，了解有关 1 月 11 日下学期
开始的更多信息。

ATK 测试及 Thai Save Thai
目前不需要ATK测试，因为下周是在线学习。但是，当我们返校现场学习时，所有学生和家长

都需要在我们返回的前一天中午 12:00 之前向您孩子的班主任 或TA 提交 ATK 测试阴性结果。
测试需要在截止日期前的 72 小时内进行，并且需要标有测试者的姓名和日期。

此外，即使我们将在下周在线学习，所有家庭都必须在 1 月 10 日中午 12:00 之前更新 Thai
Save Thai。

请在 1 月 10 日中午 12:00 之前将Thai Save Thai 提交的截图发送到您孩子的班级助教。

儿童节

儿童节活动将推迟，一旦我们返校回到现场学习，我们将会另行通知。，我们希望我们所有的

学生能安全地庆祝。

我们期待在 ACIS 下学期取得成功，并希望下周见到我们所有的学生们！感谢您一直支持我
们的教育计划！

真挚地

ACIS 管理团队
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