
 
Dear TCIS Community Members, 
 
Welcome to the 2020-2021 school-year!  
 
I hope all of you stayed safe and had a relaxed time during school break. Currently, the government has 
announced that international schools are able to open their campuses with safety precautions in place. TCIS has 
prepared our facilities to follow all standards and regulations to welcome you all on the first day of school, 
Monday, August 3rd.  
 
However, with the opening and regulations for student safety there are some changes in practice that we must 
institute. 
 
For Registration days, there are a few changes we have made to comply with all the regulations and for the 
safety of our students : 

1. Registration dates will be from July 29th, 30th, 31st as the following schedules: 
 

 Wednesday, July 29th Thursday, July 30th Friday, July 31st 

Grade 11 Grade 8 Grade 5 

Grade 12 Grade 9 Grade 6 

 Grade 10 Grade 7 

Note:  
(a) If you are not available on the specified dates, please choose an alternate time 
(b) If your family has students in different grades, please choose only one of these dates to come 
together as the whole family, we will accommodate. 
 

2. Registration venue will be at the Gymnasium Building 2. 
3. Registration time will begin at 8:00am until 3.00pm. 
4. PreK2 to Grade 4 students do not need to come to TCIS on these dates. The school will prepare a 

Homework Diary and Schedule to give to each student on the first day of school.  
a. For Grade 3 and 4 students, students can buy a canteen temporary card on the first day of 

school. 
5. If any students have remaining balance on the cash card of the Epicure company: 

a. Returning students -  the school will transfer the balance to TCIS student cards by the end of 
August. 

b. Seniors and Leaving Students - please contact the school cashier how to get the remaining 
balance from August 3-31. 

 
Safety precautions at TCIS 
 

● Everyone must wear a mask at all times on campus 
● Parents and students need to fill in the COVID-19 Declaration Form, scan the Thai Chana QR code 

(Adults only) and go through the thermal scanners and security check at the main entrance. 
● Social distancing is required while on campus. 

 
Respectfully, 
 
Dr.John J McGrath  
Patcharin Jingkaojai (Business Manager) 

 

https://docs.google.com/document/d/1BotE4WvBf58OtZyQTLXES9cUjX7p1OzUn1hx4qM9IUo/edit


 
School Preparations for CoVid 19 Readiness 

 
Dear TCIS Community Members, 
Please find a list of some of the adjustments and preparations put in place for the opening of the school on 
August 3rd. 
 

1. Professional deep-cleaning of the school prior to opening (July 28) 
2. Temperature scans entering the campus at all entry points.This will be repeated several times 

during the day.  
○ The School has purchased Thermal Scanners for the Main Gate. 
○ All individuals using school transportation will have temperature scans before boarding and 

will wear masks at all times on the bus. 
3. Masks to worn by everyone at all times 
4. All adults must check in and check out with the Thai Chana platform 
5. Cleaning Protocols 

○ Alcohol gels are available in all classrooms and around campus 
○ Water bottles: Students bring their own and cannot share with other students 
○ After every class, desks and chairs will be sanitized 
○ PE lessons: no contact between students. All PE equipment to be sanitized 
○ Bed Sheets will be changed daily 
○ Drop-box for returning books and books sit for 72 hours before being reshelved and 

recirculated. 
6. Social Distancing Protocols 

○ TAs will greet ECE students at the gate during morning drop-off and escort to classes. 
Please pick up students right after class. 

○ Classroom setup maintains the Ministry of Education guidelines 
○ Table partitions in canteen 
○ No assemblies until further notice 
○ Increased supervision duty by staff  
○ Use of the Playground on a rotation with limited numbers. 
○ PK2 to KG students will eat lunch in classrooms  
○ Social distancing maintained in hallways 
○ Seating has signage  

7. Campus remains closed to everyone except staff and students 
○ No food deliveries 
○ No after school activities until further notice 

 
  

 



 
親愛的泰國中華國際學校的家長和學生們: 
歡迎您2020-2021學年回到學校! 
 
我相信大家在暑假期間的生活都平安愉快。 日前，泰國政府已宣布國際學校在防疫措施都到位的情況下可以
開放校園。 泰國中華國際學校已做好政府防疫的相關規定，故決定在8月3日星期一開學，我們將在開學日歡
迎大家返回校園。 
 
但是，因應防疫的規定，我們必須在返校程序中進行一些變更。 
 
有關註冊的程序，我們進行了一些更改，以遵守所有防疫規定來確保學生的安全： 
1 註冊日為7月29日，30日和31日，各年級的註冊日，如下表所示： 

 

7月29日星期三 7月30日星期四 7月31日星期五 

11年級 8年級 5年級 

12年級 9年級 6年級 

 10年級 7年級 

請注意: 
（a）如果您在指定的日期沒有空的話，可選擇其他日期。 
（b）如果您有不同年級的小孩，請選擇其中的一個日期註冊，我們會幫您完成所有小孩的註冊。 
2 註冊的地點在二樓室內體育館。 
3 註冊的時間從上午8點到下午3點。 
4 如果貴子弟持有Epicure公司(前任餐廳)的儲值卡有餘額: 
   a 本學年在學的學生:餘額在8月底以前會轉存至該生的學生證。 
   b 畢業生和轉學生:請您持儲值卡，8月3日到8月31日至出納處領取餘額。 
5 PK2到4年級的學生無需在上述日期來學校註冊。 學校將準備一本聯絡簿和課表，在開學的第一天分發給每
個學生。 
    a 3年級和4年級的學生，可以在開學第一天購買一張餐廳的臨時卡。 
 
泰國中華國際學校的防疫措施: 

● 每個人在校園內必須隨時戴上口罩。 
● 家長和學生必須填寫COVID-19的聲明書，掃描Thai Chana QR碼（僅限成人），並在正門進行量測
體溫和安全檢查。 

● 在校園中必須保持社交距離。 
 

誠摯的祝福您! 
 
Dr.John J McGrath 
Patcharin Jingkaojai (行政經理) 
 

 



 
 

學校新冠肺炎的防疫措施 
 

親愛的泰國中華國際學校的成員們: 
為了迎接8月3日開始的新學年，學校已經做了許多的措施，來防範新冠肺炎。相關的措施如下: 
1 學校在7月28日,進行專業且深度的清潔消毒工作。 
2 體溫測量儀設置在校園所有的出入口，上課期間將多次量測體溫。 

● 學校已經在大門口安裝體溫測量儀。 
● 所有搭乘學校車輛的人員，上車前需量測體溫，搭乘期間須全程戴上口罩。 

3 所有人須隨時戴上口罩。 
4 所以的成人須掃描 Thai Chana進出校園。 
5 清潔的規定: 

● 所有的教室和校園周遭設置消毒液。 
● 學生須自備水壺，不可與他人共用。 
● 每節課下課後，課桌椅都必須消毒。 
● 體育課:禁止學生互相接觸。所有的運動設施都須消毒。 
● 每天更換床單。 
● 歸還圖書館的書籍須放置還書箱72小時之後才可以再次出借。 

6 社交距離的規定:  
● 助教在上學的期間須在校門口接幼稚園的學生下車，並將學生帶至教室上課。請在下課後立刻接學

生。 
● 依據教育部的指導方針設置教室。 
● 餐廳的桌子設置分隔板。 
● 暫停集會直到學校另行通知。 
● 增加教職員監督的職責。 
● 在限制容留人數下，輪流使用遊樂場。 
● PK2到KG的學生須在教室用餐。 
● 走廊須保持社交距離。 
● 座位須設置標誌牌。 

7 除了教職員工和學生外，校園不對外開放。 
● 禁止外送食物。 
● 取消課外活動直到學校另行通知。 

  

 



 
เรียน ผูป้กครองและนักเรียนทุกทา่น, 
 
ยนิดีตอ้นรับทุกทา่นสูปี่การศกึษา 2020-2021  
 
ตามประกาศของทางรัฐบาลท่ีอนุญาตให้โรงเรียนนานาชาติสามารถเปิดจัดการเรียนการสอนไดโ้ดยมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโควดิ-19 ตามมาตรการของรัฐบาลอยา่งเคร่งครัด ทางโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ไดว้างแผนและจัดเตรียมความพร้อมในการบริหาร
จัดการโรงเรียน เพ่ือตอ้นรับทุกทา่นในวันท่ี 3 สงิหาคม 
 
เน่ืองจากมาตรการดังท่ีกลา่วขา้งตน้ ในวันลงทะเบียน (29-31 กรกฏาคม) ทางโรงเรียนฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนบางประการ ดังตอ่
ไปน้ี 
 

1. ชัน้เรียนท่ีมาในวันลงทะเบียนคือ เกรด 5-12 เทา่นัน้ 
 

วันพุธ 29 กค. วันพฤหัสบดี  30 กค. วันศุกร์ 31 กค. 

เกรด 11 เกรด 8 เกรด 5 

เกรด 12 เกรด 9 เกรด 6 

 เกรด 10 เกรด 7 

 
● ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถมาในวันท่ีกาํหนดตามชัน้เรียนได ้ทา่นสามารถเลือกมาวันใดวันหน่ึงได ้
● ถา้ครอบครัวของทา่นมีบุตรท่ีศกึษาอยูใ่นหลายชัน้เรียน สามารถเลือกมาในวันใดวันหน่ึงได ้

 
2. สถานท่ีในการลงทะเบียนคือโรงยมิตึก 1 ชัน้ 2  
3. เวลาในการลงทะเบียนคือ 8:00 - 15:00 
4. นักเรียนตัง้แตร่ะดับชัน้ PreK2 ถึงเกรด 4 ทางโรงเรียนฯ จะจัดเตรียมเอกสารตา่ง ๆ ให้กับนักเรียนในวันเปิดเทอมวันแรก  

○ นักเรียนเกรด 3-4 ท่ีไมไ่ดม้าในวันลงทะเบียน สามารถซ้ือบัตรเติมเงนิโรงอาหารไดใ้นวันแรกของการเปิดเทอม 
5. สาํหรับนักเรียนท่ีมีเงนิคงเหลือจากบัตรเติมเงนิโรงอาหารบริษัท Epicure  

○ ทางโรงเรียนจะนําเงนิคงเหลือยา้ยไปท่ีบัตรนักเรียนใบใหมภ่ายในเดือนสงิหาคม 
○ สาํหรับนักเรียนท่ีเพิง่จบการศกึษาเม่ือปีการศกึษาท่ีผา่นมา และนักเรียนท่ีลาออก ขอให้ติดตอ่ท่ีแคชเชียร์ของโรงเรียนตัง้แต่

วันท่ี 3-31 สงิหาคม เพ่ือรับเงนิคืน 
 
ขอความร่วมมือทุกทา่นดังตอ่ไปน้ี 
 

● สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เม่ือเขา้มาในบริเวณโรงเรียน 
● กรอกแบบฟอร์ม   The COVID-19 Declaration Form เพ่ือยืนยันวา่ทา่นไมไ่ดไ้ปตา่งประเทศหรือพ้ืนท่ีเสี่ยงภายใน 14 วัน  
● สแกนไทยชนะ QR Code และผา่นการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในบริเวณทางเขา้ 
● เวน้ระยะหา่งระหวา่งบุคคลตลอดเวลาท่ีอยูใ่นบริเวณโรงเรียน 

 
ขอแสดงความนับถือ 
 
ดร.จอหน์ เจ แมคแกรท 
พัชรินทร์ จริงเขา้ใจ (Business Manager)  

 

https://docs.google.com/document/d/1BotE4WvBf58OtZyQTLXES9cUjX7p1OzUn1hx4qM9IUo/edit


 
การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในชว่งสถานการณ์โควดิ-19 

 
เรียนทุกทา่น 
 
ทางโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน ขอแจง้ให้ทุกทา่นทราบเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมกอ่นเปิดภาคเรียนในปีการศกึษาใหม ่ในวันท่ี 3 
สงิหาคม 2563 ดังน้ี  
 

1. จัดให้มีการพน่ยาฆา่เช้ือไวรัสโควดิ-19 ในทุกห้องเรียน และบริเวณตา่ง ๆ ในโรงเรียน ในวันท่ี 28 กรกฎาคมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมกอ่นเปิดเรียน 

2. จัดเตรียมเคร่ืองสแกนอุณหภูมิไวท่ี้ประตูทางเขา้ และจัดให้มีการวัดอุณหภูมินักเรียนในระหวา่งวัน  
○ จัดให้มีการสแกนอุณหภูมิครูและบุคลากรท่ีโดยสารรถโรงเรียนกอ่นข้ึนรถ และให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่

บนรถบัส 
3. ทุกทา่นจะตอ้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เม่ือเขา้มาในบริเวณโรงเรียน 
4. ผูป้กครอง ครู บุคลากรและผูท่ี้ทาํการนัดหมายลว่งหน้ากับทางโรงเรียน จะตอ้งเชค็อินและเชค็เอาทด์ว้ยแพลตฟอร์มไทยชนะ 
5. มาตรการการรักษาความสะอาด 

○ มีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอลใ์นทุกห้องเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน 
○ ให้นักเรียนนําขวดนํา้มาเองและไมค่วรใชร่้วมกับนักเรียนคนอ่ืน 
○ ทางโรงเรียนจะทาํความสะอาดโต๊ะและเกา้อ้ีทุกครัง้หลังคาบเรียนแตล่ะคาบ  
○ จัดการเรียนวชิาพละศกึษา (PE) ให้ไมมี่การสัมผัสระหวา่งนักเรียน และทาํความสะอาดอุปกรณ์ตา่งๆ อยา่งสมํา่เสมอ 
○ ผา้ปูท่ีนอนสาํหรับเดก็เลก็จะจัดให้มีการทาํความสะอาดและเปล่ียนทุกวัน 
○ หนังสอืท่ีนํามาคืนห้องสมุดจะจัดระบบให้มีการทาํความสะอาด และวางไวเ้ป็นเวลา 72 ช่ัวโมงกอ่นท่ีจะจัดใสก่ลับคืน

ในชัน้หนังสอื หรือให้ยืมตอ่ 
6. มาตรการการเวน้ระยะหา่งระหวา่งบุคคล 

○ จะมีการจัดให้ครูผูช้ว่ย(TA)เพ่ือรอรับนักเรียนระดับชัน้อนุบาล ท่ีประตูทางเขา้ในชว่งเชา้เพ่ือพาไปห้องเรียน และขอ
ความร่วมมือให้ผูป้กครองรับนักเรียนกลับทันทีหลังเลิกเรียน 

○ การจัดห้องเรียนเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกระทรวงศกึษาธิการ 
○ จัดเตรียมท่ีกัน้ระหวา่งบุคคลบนโต๊ะอาหารทุกโต๊ะในโรงอาหาร 
○ งดการจัดกิจกรรม assemblies จนกวา่จะมีประกาศเพิม่เติม 
○ จัดเตรียมเจา้หน้าท่ีในการดูแลนักเรียนระหวา่งวัน และในชว่งพัก 
○ จาํกัดจาํนวนนักเรียนในการใชส้นามเดก็เลน่ และจัดให้มีการหมุนเวียนในการเลน่ 
○ นักเรียน PK2 ถึง KG ทางโรงเรียนจะจัดอาหารกลางวันให้รับประทานในห้องเรียน 
○ มีการทาํสัญลักษณ์เพ่ือเวน้ระยะหา่งระหวา่งบุคคลบริเวณทางเดินตึกเรียน และท่ีน่ังนอกห้องเรียน 

7. โรงเรียนขอสงวนสทิธ์ิให้เฉพาะนักเรียน ครูและบุคลากรเทา่นัน้ท่ีจะเขา้มาในบริเวณโรงเรียน  
○ ไมอ่นุญาตให้มีการสัง่อาหารจากภายนอกมาสง่ท่ีโรงเรียน  
○ งดกิจกรรมหลังเลิกเรียนจนกวา่จะมีประกาศเพิม่เติม 

 

 


