
Updated Protocols as of September 7, 2022

Dear TCIS Community,

We have gotten off to a great start for the 2022-2023 school year. We hope to see you at the TCIS
Parent Night on Friday.

Parents are now allowed on campus if they have an appointment and provide a negative ATK for
each visit to campus.

Appointments can be made through the divisional secretary:
Ms. Da - ECE and Elementary School - da@tcis.ac.th
Ms. Ooy - Middle School - pongvilai@tcis.ac.th
Ms. Note - High School - note@tcis.ac.th
Other: Registrar - registrar@tcis.ac.th

Covid Guidelines
The Covid guidelines are:

Student with a Positive ATK/PCR result: Isolate at home or at a hospital for 7 days (off campus) +3
days (on campus / self monitor). Students may only return to school after Day 7 with a negative ATK
with no symptoms. Without a negative ATK, students will remain at home or hospital.

Siblings or High Risk (same household): No home isolation is required. The student must present a
negative ATK result to the nurse each day before entry to campus for 5 days and must not have
symptoms.

Mask wearing: TCIS will continue to require all people on campus to wear masks at all times with the
exception of physical activity during PE or organized school approved athletic activity.

We will continue to require one ATK test each week on Monday morning (or the first day upon return).
Students will need to bring the physical ATK test to school with them in a clear plastic bag with their
name on it. The ATK will be handed to the nurse or to the person on duty and will be checked upon
arrival. The  ATK will be checked to ensure it indicates a negative result.

Thank you for putting your trust in us.

Kru Rung
Dr. Michael
Mr. Tony
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2022年9月7日更新開放校園協議

親愛的泰國中華國際學校的成員們：

TCIS 很高興歡迎您在新學年返回學校。我們非常期待您能在星期五的(家長之夜)蒞臨學校。但提醒您
當天進入校園前須出示您 ATK 測試陰性的結果。

從現在開始，家長每次要進入校園前均須提前預約，且在進入校園當天出示ATK 測試陰性的結果方得
進入校園。

請您跟各年段的秘書預約要進入校園的時間:
Ms. Da - 幼稚園/小學-郵箱 da@tcis.ac.th
Ms. Ooy - 中學 -郵箱 pongvilai@tcis.ac.th
Ms. Note - 高中 -郵箱 note@tcis.ac.th
其他人士- 註冊組 -郵箱 registrar@tcis.ac.th

Covid19 指南

學校的Covid 19指南如下：

ATK/PCR 結果陽性的學生：必須居家或在醫院隔離 7 天（校外）+3 天（在校內/自我監測）。學生在確診
第 7 天後，必須帶著ATK 陰性證明並且無任何新冠肺炎症狀者方能返回學校上課。 沒有 ATK 陰性證
明者，學生必須留在家中或醫院。

兄弟姐妹或高風險組群(住宿同一家庭者)：無須居家隔離 。 在該家庭成員確診後5天內，每天持ATK陰
性證明，並且不得出現任何新冠肺炎的症狀者方能返回學校上課。

戴口罩：TCIS 將繼續要求校園內的所有人全程都必須戴好口罩，但體育課期間的體育活動以及學校核
准的體育活動則可不必戴上口罩。

我們將繼續實施每周一早上（或返校後的第一天）進行的 ATK 測試。 學生必須將ATK 測試陰性結果的
試劑帶到學校，且將試劑放在一個透明的塑料袋中，且在塑膠袋上寫上學生的名字。在學生到達學校

時，將此 ATK 的試劑將交給護士或值班人員檢查 ，讓他們確定ATK 檢測陰性的結果。

謝謝您對學校的信任。

Kru Rung
Dr. Michael
Mr. Tony



อพัเดทมาตรการโรงเรยีน วนัที�7 กนัยายน 2565

เรยีน ผูป้กครอง

ทางโรงเรยีนมคีวามยนิดทีี�เราไดเ้ริ�มตน้ปีการศกึษา 2565/2566 ดว้ยความเขา้ใจและความรว่มมอืจากทกุทา่นเป็น
อยา่งด ีเราหวงัวา่จะไดพ้บทา่นในงานTCIS Parent Night ในวนัศกุรท์ี�จะถงึนี�

ผูป้กครองสามารถทําการนัดหมายลว่งหนา้เพื�อเขา้มาในโรงเรยีนไดแ้ละแสดงผลตรวจ ATKที�เป็นลบทกุครั �งกอ่น
เขา้มาในโรงเรยีน

ทา่นสามารถทําการนัดหมายผา่นเลขาของแตร่ะดบัชั �นเรยีน ดงันี�:
มสิดา - อนุบาลและประถมศกึษาปีที�1- 4 da@tcis.ac.th
มสิออ๋ย - ประถมศกึษาปีที�5- มธัยมศกึษาปีที�2 pongvilai@tcis.ac.th
มสิโน๊ต - มธัยมศกึษาปีที�3-6 note@tcis.ac.th
นอกจากนี�ทา่นสามารถตดิตอ่ฝ่ายทะเบยีนเพื�อสอบถามขอ้มลูทั�วไปไดด้ว้ย: registrar@tcis.ac.th

คาํแนะนําเกี�ยวกบัการปฏบิตัตินในสถานการณโ์ควดิ
นักเรยีนที�มผีลตรวจATK/PCRเป็นบวก: ใหนั้กเรยีนที�มผีลตรวจATK/PCR เป็นบวก ตอ้งกกัตวัที�บา้นหรอืที�โรง
พยาบาลเป็นเวลา 7 วนั (หยดุเรยีน) +3 วนั (มาเรยีนที�โรงเรยีน พรอ้มทั �งเฝ้าระวงัและสงัเกตอาการของตนเอง)
นักเรยีนสามารถกลบัมาเรยีนที�โรงเรยีนไดเ้มื�อครบเวลาการกกัตวั7 วนั พรอ้มทั �งแสดงผลการตรวจATKเป็นลบและ
จะตอ้งไมม่อีาการบง่ชี� หากนักเรยีนไมแ่สดงผลการตรวจATKเป็นลบ นักเรยีนจะตอ้งกกัตวัอยูท่ี�บา้นหรอืโรง
พยาบาลตอ่ไป

ผูท้ี�เป็นพี�นอ้งของนักเรยีนที�มผีลตรวจATK/PCRเป็นบวกหรอืผูเ้สี�ยงสงู(อาศยัอยูใ่นบา้นเดยีวกนักบัผูต้ดิเชื�อ): ไม่
ตอ้งกกัตวั สามารถมาเรยีนไดต้ามปกตพิรอ้มทั �งแสดงผลตรวจATKเป็นลบใหก้บัพยาบาลของโรงเรยีนกอ่นเขา้มา
ในโรงเรยีนรวมเป็นเวลา5วนั และนักเรยีนจะตอ้งไมม่อีาการบง่ชี�

สวมหนา้กากอนามยั: โรงเรยีนนานาชาตไิทย-จนี ยงัคงใหท้กุคนในโรงเรยีนตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา
ยกเวน้เมื�อนักเรยีนอยูใ่นชั�วโมงเรยีนพลศกึษา รว่มกจิกรรมหรอืเลน่กฬีาตามที�โรงเรยีนอนุญาต

ทางโรงเรยีนจะยงัคงใหนั้กเรยีนแสดงผลการตรวจATKใหก้บัพยาบาลหรอืพนักงานผูด้แูลตรวจผลATKบรเิวณจดุ
คดักรอง ในทกุวนัจันทร ์(หรอืวนัแรกที�เขา้มาเรยีนในแตล่ะสปัดาห)์ โดยผลATKที�นํามาแสดงนั�นจะตอ้งบรรจใุนถงุ
พลาสตกิใสพรอ้มระบชุื�อนกัเรยีนใหช้ดัเจน

ขอขอบคณุทกุทา่นที�ใหค้วามไวว้างใจและใหก้ารสนับสนุนโรงเรยีนดว้ยดเีสมอมา

ครรูุง้
ดร.ไมเคลิ
มสิเตอรโ์ทนี�
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