
September 14, 2022

Updated Entry Protocols

The TCIS campus will remain closed to parents without appointments for the time being.
However, we do understand the need for the parents of our youngest students to be able to
walk them to class in the morning.

Stage 1: Starting Sept 19, 2022
Parents of PK2-KG can check in with the nurse’s station outside on Monday morning and get a
sticker on their badge in order to enter campus each day for the week. This will need to be done
each week. The guidelines are below:

1. Parents must have a valid TCIS ID to enter daily. Without this ID, you cannot enter
campus. If you don’t have one, you can reach out to the register (registrar@tcis.ac.th) to
get one.

2. Each parent who enters campus must turn in their physical ATK test with the nurse on
Monday (or the first day of school each week).

3. Parents must enter through the turnstiles only so that we have a record of entry that
matches ATK registration. Parents cannot enter next to the security guard as there is no
turnstile there.

4. The campus will open for parents to enter with ECE children at 6:30 AM each day.
Parents must remain in the canteen with children until the classes open at 7:15 AM.

5. Parents who wish to drop their children off at the security gate, TAs will be there starting
at 7:00 AM to take children to their classroom.

6. Parents in the canteen can take their children to their classroom and they should be
there by 7:20 AM.

7. Parents cannot remain on campus and must be off campus by 7:30 AM each day.
8. The end of day pickup will remain the same with ECE children being escorted to the

benches outside for parents to pick them up before 3:00 PM.

Students in Grades 1-12 can enter the campus at 6:30 AM
-Grades 1-4 must wait in the canteen until 7:15 AM. The canteen will have supervision.
-Grades 5-12 can wait on the bleachers, the walkway in front of the HS office,  or in the
canteen. They are not allowed inside the classrooms or hallways until 7:15.

Stage 2: Starting after October Break
Other changes to protocols will be announced after the Ministry makes their official
announcement.

As always, thank you for your cooperation and putting your trust in us to take care of your
children.

Kru Rung
Dr. Michael
Mr. Tony
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14 กนัยายน 2565

อพัเดทมาตรการโรงเรยีน

โรงเรยีนนานาชาตไิทย-จนียงัคงมาตรการจํากดัจํานวนผูเ้ขา้มาในบรเิวณโรงเรยีน ยกเวน้มกีารนัดหมาย
ลว่งหนา้เทา่นั�น อยา่งไรกต็ามทางโรงเรยีนมคีวามเขา้ใจวา่ผูป้กครองของนักเรยีนชั �นอนุบาลคงตอ้งการเขา้
มาสง่นักเรยีนที�หอ้งเรยีนดว้ยตนเอง

เร ิ�มต ั�งแตว่นัที� 19 กนัยายนนี� เป็นตน้ไป
ผูป้กครองนักเรยีนชั �นอนุบาลจะตอ้งผา่นจดุคดักรองเพื�อรับสติ�กเกอรป์ระจําสปัดาห ์โดยมรีายละเอยีด ดงันี�:

1. ผูป้กครองจะตอ้งแสดงบตัรประจําตวัTCISกอ่นเขา้โรงเรยีนทกุครั �ง หากทา่นยงัไมม่บีตัรฯจะไม่
อนุญาตใหเ้ขา้มาในโรงเรยีน หากทา่นยงัไมม่บีตัรฯ ทา่นสามารถขอทําบตัรไดท้ี�ฝ่ายทะเบยีนของ
โรงเรยีน(registrar@tcis.ac.th)

2. ผูป้กครองทกุทา่นจะตอ้งตรวจ ATK และแสดงผลตรวจใหก้บัพยาบาลกอ่นเขา้โรงเรยีนทกุวนัจันทร์
(หรอืวนัแรกของการเปิดเรยีนของสปัดาห)์

3. ผูป้กครองจะตอ้งเขา้ทางประตหูมนุเทา่นั�น เพื�อใหท้างโรงเรยีนสามารถตรวจสอบจํานวนผูเ้ขา้มาใน
โรงเรยีนได ้ไมอ่นุญาตใหผู้ป้กครองเขา้ประตทูี�ไมใ่ชป่ระตหูมนุ

4. ผูป้กครองนักเรยีนอนุบาล สามารถเขา้มาในบรเิวณโรงเรยีนไดต้ั �งแตเ่วลา6:30น. โดยทา่นจะตอ้งอยู่
กบันักเรยีนที�แคนทนีจนถงึเวลา7:15น.

5. ในเวลา7:00น. ครผููช้ว่ยจะมารอรับนักเรยีนที�หนา้ประต ูผูป้กครองที�ประสงคจ์ะสง่นักเรยีนไวบ้รเิวณ
ทางเขา้โรงเรยีนสามารถสง่นักเรยีนไดต้ามเวลาดงักลา่ว

6. ผูป้กครองที�อยูใ่นแคนทนีกบันักเรยีนสามารถพานักเรยีนมาสง่ที�หอ้งเรยีนไดภ้ายในเวลา7:20น.
7. ผูป้กครองสามารถอยูใ่นโรงเรยีนไดจ้นถงึเวลา7:30น. เทา่นั�น
8. ในเวลาเลกิเรยีน ครแูละครผููช้ว่ยจะพานักเรยีนชั �นอนุบาลมารอผูป้กครองที�บรเิวณมา้นั�งดา้นนอก ขอ

ความกรณุาผูป้กครองใหม้ารับนักเรยีนกอ่นเวลา 15:00น.

นักเรยีนชั �นป.1-ม.6 อนุญาตใหเ้ขา้มาในโรงเรยีน ในเวลา 6:30น เป็นตน้ไป.
-นักเรยีนชั �นป.1-4 ใหร้อที�แคนทนีจนถงึเวลา7:15น. โดยจะมคีรหูรอืครผููช้ว่ยดแูลอยูด่ว้ย
-นักเรยีนชั �นป.5-ม.6ใหเ้ขา้มาในโรงเรยีนได ้เวลา 6:30น.โดยสามารถนั�งรอบรเิวณอฒัจันทร,์ทาง
เดนิหนา้อาคารHS หรอืในโรงอาหาร ไมอ่นุญาตใหนั้กเรยีนเขา้หอ้งเรยีน หรอืเขา้ไปภายในอาคาร
เรยีนจนกวา่จะถงึเวลา 7.15น.

หลงัจากปิดเบรคชว่งเดอืนตลุาคม
หากทางโรงเรยีนไดรั้บแจง้หรอืมปีระกาศเปลี�ยนแปลงใดจากทางสว่นราชการ ทางโรงเรยีนจะแจง้ใหท้า่น
ทราบถงึการเปลี�ยนแปลงนั�นๆอกีครั �ง

ขอขอบคณุทกุทา่นที�มอบความไวว้างใจและใหค้วามรว่มมอืกบัทางโรงเรยีนดว้ยดเีสมอมา

ครรูุง้
ดร.ไมเคลิ
มสิเตอรโ์ทนี�
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2022 年 9 月 14 日

更新進入校園指南

TCIS暫時不開放沒有事前預約的家長進入校園。但是我們能理解幼童的家長希望早上能帶他們
一起進入班級。

第一階段:2022年9月19日開始實施

PK2-KG的家長每周一上午必須到護士站登記領取貼紙貼，並將貼紙貼在家長通行證上，家長當
周憑著通行證和上面貼紙方可進入校園。這個程序每周都須辦理。指南如下:

1. 家長必須持有有效的 TCIS 家長通行證才能進入校園。 沒有這張通行證的家長，不能進
入校園。 如果您沒有這張通行證，請你聯繫學校的註冊組 (registrar@tcis.ac.th) 申請。

2. 每位要進入校園的家長都必須在每周一（或是每週上學的第一天）向護士提交他們的 ATK
陰性的證明。

3. 家長必須經由旋轉閘門刷卡進入進入校園，以便我們檢視您的卡片記錄是否和 ATK 陰性
證明的名單吻合。 家長不能從學校警衛旁邊的入口進入校園，因為那裡不是旋轉閘門的
入口。

4. 學校每天早上 6:30 開放校園讓幼稚園的家長和學生一起進入。 在早上 7:15 上課前，家
長必須和學生一起前往學生餐廳等待。

5. 希望將孩子送到安檢口的家長，助教每天早上 7:00 開始會在那裏等候，他們會將貴子弟
從安檢口帶到他們的教室。

6. 在學生餐廳的家長，請在早上 7:20 之前將貴子弟帶到他們的教室。
7. 家長不能留在校園，請您務必在每天早上 7:30 之前離開校園。
8. 放學接學生回家的程序維持不變，幼稚園的學生將被護送到外面等待區的長椅上，請家
長在下午 3:00 之前接他們回家。

1-12年級的學生，早上6:30可以進入校園。
- 1-4年級的學生必須在學生餐廳等到早上7:15，學校有指派人員在學生餐廳導護。
- 5-12 年級可以在足球場旁的看台、高中辦公室前的走廊或學生餐廳等候。7 點 15 分之後，他們
才允許進入教室或走廊。

第 2 階段：十月假期後開始

指南後續的更新，將在教育部正式宣布後公告。

感謝您一直以來與我們的配合並信任我們來培育貴子弟。

Kru Rung
Dr. Michael
Mr. Tony


