
 
17 March, 2020 

 
Dear Community Members, 
 
RE: “Cabinet Approves Plans to Close Schools and Postpone Songkran” Bangkok Post 
 
Today the government of Thailand announced measures to help curb the spread of COVID 
19. 
Consequently, the TCIS will transition to online learning effective Wednesday, 18th March. 
 
We are unclear how long the elearning period will last, however we are confident in our 
program based on our last elearning week. TCIS will remain online until 31 March. Prior to the 
31st March  we will evaluate and may extend online learning based on the situation.  We 
have made improvements in our program since then and will continue to follow our American 
Common Core Standards. Further, we will monitor the situation closely and provide regular 
communication.  
 
Respectfully, 
Dr. John McGrath 
 
 
A few notes about e-learning: 
 
For older students, lessons will be conducted in real time. In other words the teacher is on the 
computer at the same time as the regularly scheduled class. While this is also an option for 
our ECE students, we understand that for our working parents this may be a complication and 
it may be easier to complete work in the evening or on the weekends.  In this case, please let 
your teacher know that you may require some flexibility. 
 
Every MS/HS class will start with a live connect. For example, teachers may utilize Google 
Hangouts Meet or Zoom to meet with all students “virtually” and introduce the lesson and 
objectives for the class. The same standards, practices, and assessments will remain in place 
to ensure academic quality.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Parents in Middle and High School may continue to access PlusPortals to monitor progress.  
We have a number of tools available to us, to support online learning. These tools have been 
incorporated into our daily instruction and will be familiar to your children.  These online 
learning resources include: 
 
★ Google Classroom 
★ Class DoJo 
★ Zoom 
★ YouTube 
★ Google Hangouts Meet 
★ EdPuzzle 
★ IXL 
★ No RedInk 
★ Kahoot 
★ Reading AZ/Raz Kids 
★ Khan Academy 
★ TurnItIn.com  
★ Prodigy 
★ Mystery Science  
★ GoMath 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 2020年3月17日 

 
親愛的泰國中華國際學校的成員們：  
 
主旨：內閣批准關閉學校以及延後宋甘假期-曼谷郵報 
 
今天政府宣布一些措施來抑制2019新型冠狀病毒的疫情，據此，TCIS將於3月18日星期三開始
進行線上學習課程。 
 
我們不確定線上課程將持續多久。但 TCIS對此課程極具信心。 TCIS將實施線上課程到3月31
日，在3月31日以前，我們會視情況評估是否須延長線上課程的日期。之前我們已經實施過線
上學習課程，並且據此改進線上學習課程相關實施方式以達到《American Common Core 
Standards美國課綱標準》。此外，我們會持續關注疫情的發展，並定時通知您。 
 
誠摯的祝福您 
Dr. John McGrath 
 
 
以下是線上學習應注意的事項: 
 
中學和高中的學生，線上課程將於在校課表實際時間實施。換句話說，老師與學生需於該課程

時間同步上線進行線上學習及課程討論。即時線上課程學習系統對幼稚園和小學學生是選項之

一。我們了解對於必須上班的家長而言，協助年幼學生做即時線上課程將有其困難度，若將其

改在晚上或者是周末實施線上課程會容易些的話，請您通知貴子弟的老師，讓老師採取一些彈

性的作法。 
 
中學和高中每一門課的老師都會透過線上的學習平台以實況的方式跟學生進行授課。比如，老

師也許利用線上學習平台 Google Hangouts, Google Meet 或 Zoom等與學生透過鏡頭，以直播
方式做教學演示。 
 
線上課程的標準、教學的過程、評量的方式都跟學校原先制定的課程一致，以確保教學的品

質。 
 
中學和高中的家長請用 PlusPortals來查看學生學習的成果。學校提供許多線上學習的應用程式
協助學生學習。這些學習的工具，其實在平常上課的時候，已實際應用於課堂中，學生是相當

熟悉這幾個線上應用程式的。 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
線上學習應用程式有: 

 
★ Google Classroom 
★ Class DoJo 
★ Zoom 
★ YouTube 
★ Google Hangouts Meet 
★ EdPuzzle 
★ IXL 
★ No RedInk 
★ Kahoot 
★ Reading AZ/Raz Kids 
★ Khan Academy 
★ TurnItIn.com  
★ Prodigy 
★ Mystery Science  
★ GoMath 

 
 
 

 
 

   

 



 
17 มีนาคม 2563 

 
เรียน ทุกทา่น 
เร่ือง “มติของของคณะรัฐมนตรี ให้มีการปิดสถานศกึษาและเล่ือนงานสงกรานต”์  

อา้งอิงจาก Bangkok Post 
 
จากมติของคณะรัฐมนตรีในวันน้ีเก่ียวกับมาตรการป้องกันการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควดิ-19) ทางโรงเรียน
นานาชาติไทย-จีน จะปิดโรงเรียน แตจ่ะดาํเนินการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (e- learning) โดยเร่ิมตัง้แตวั่น
พุธท่ี 18 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป  
 
ทางโรงเรียนยังไมส่ามารถแจง้กาํหนดระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์น้ีไดว้า่จะยาวนานเพียง
ใด โดยการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์น้ีจะดาํเนินไปจนกระท่ังวันท่ี 31 มีนาคม และจะมีการประเมินสถานการณ์
วา่จะยังคงดาํเนินการเรียนออนไลน์ตอ่ไปหรือไม ่อยา่งไร ทางโรงเรียนม่ันใจวา่การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์จะยังคงมาตรฐานตามหลักสูตรอเมริกัน ทางโรงเรียนจะติดตามขา่วสารอยา่งใกลชิ้ดและแจง้ให้ทา่นทราบตอ่ไป 
 
ขอแสดงความนับถือ 
ดร.จอหน์ 
 
หมายเหตุเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์: 
 
สาํหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้และมัธยมศกึษาตอนปลาย นักเรียนจะสามารถสื่อสารตอบโตกั้บครูผูส้อนไดใ้น
เวลาเรียนแตล่ะวชิาผา่นโปรแกรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ ในขณะท่ีครูถา่ยทอดสดการสอนผา่นระบบออนไลน์ โดยทุก
คาบเรียนจะเร่ิมดว้ยการเช่ือมตอ่ระบบการถา่ยทอดสดผา่นโปรแกรมตา่ง ๆ สาํหรับนักเรียนชัน้ปฐมวัย (PK2-KG) ท่ีผู้
ปกครองไมส่ามารถอยูกั่บบุตรหลานไดช้ว่งเวลาท่ีมีคาบเรียน หรือไมส่ามารถทาํงานท่ีครูมอบหมายไดต้ามเวลาท่ีกาํหนด 
ทา่นสามารถติดตอ่ครูประจาํวชิาเพ่ือนัดหมายสง่งานในเวลาท่ีทา่นสะดวกได ้
 
ทุกคาบเรียนในระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้และมัธยมศกึษาตอนปลายจะเร่ิมดว้ยการเช่ือมตอ่ระบบการถา่ยทอดสดผา่น
โปรแกรมตา่ง ๆ เชน่ Google Hangouts Meet หรือ Zoom นักเรียนและครูจะสามารถมองเหน็และตอบโตกั้นผา่น
หน้าจอในลักษณะถา่ยทอดสด เพ่ือสื่อสารเน้ือหาและวัตถุประสงคข์องการเรียนแตล่ะวชิา ทางโรงเรียนยังคงไวซ่ึ้ง
มาตรฐานการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล เพ่ือผลสัมฤทธ์ิทางการศกึษา 
 
ผูป้กครองนักเรียนระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้และมัธยมศกึษาตอนปลายยังสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของผลการ
เรียนผา่นโปรแกรม Plus Portals ไดต้ามปกติ 
 
 
 
 
  

 



 
โปรแกรมท่ีนักเรียนอาจใชเ้รียนออนไลน์ ไดแ้กโ่ปรแกรมตา่ง ๆ ดังตอ่ไปน้ี  
★ Google Classroom 
★ Class DoJo 
★ Zoom 
★ YouTube 
★ Google Hangouts Meet 
★ EdPuzzle 
★ IXL 
★ No RedInk 
★ Kahoot 
★ Reading AZ/Raz Kids 
★ Khan Academy 
★ TurnItIn.com  
★ Prodigy 
★ Mystery Science  
★ GoMath 

 
 

 


