
 

 
 
 
 
 
 
 
Dear Parents/Guardians,  
 
Due to the outbreak of the Coronavirus (COVID-19) in China, and many other nearby countries, 
Unity Concord International School would like to advise our parents regarding travel during the 
upcoming 3-week break. On Sunday, February 23, 2020, we received an update from The 
International Schools Association of Thailand (ISAT) and the Ministry of Education in Thailand 
regarding travel as of February 23, 2020, to any of the following countries and places:  
 

• China 
• Macau 
• Japan 

• Hong Kong 
• South Korea 
• Taiwan 

• Malaysia 
• Vietnam  
• Singapore 

 
The WHO has declared a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) in those areas 
including Thailand.  
   
Anyone who has travelled before this date and has returned has not been affected.  In the 
announcement Students, Parents, Teachers, Staff, and family members who travel to any of these 
countries are requested to place themselves in 14 days of quarantine. This is an extension of our 
current policy regarding China to these additional countries. During this time, they should not 
interact with the public community in any form, including going to shopping malls, parks, schools, 
and any large gathering in general.    
   
Measures to be taken by UCIS:  

1. Anyone currently on leave effective from Monday, February 24, 2020, will need to 
have their passport and temperature checked at the Administration Office upon 
entering the school premises before being permitted to enter the school. This includes 
students and their parents, teachers and their families, staff, and visitors to the 
school.    

2. Teachers will continue to share all planning, homework assignments, resources, and 
outcomes each day so the students can study online at home.  

3. Any students that show symptoms of the flu or have a temperature at school will need 
to be picked up from the nurse's office at school as soon as possible.  

 
Due to the health and safety of our Students, Teachers, Staff, and extended school community, 
there will be No Exceptions to this policy. UCIS would like to thank our parent community in 
advance for your kind understanding and cooperation during this period of time. If you have 
questions please contact Mrs. Heather for English/Thai, Mr. Havy for Chinese, and Mrs. Esther for 
Korean at info@ucis.ac.th  
  
Thank you for your Cooperation,  
Unity Concord International School Administration   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
尊敬的家长/监护人，  
   
由于在中国及其他许多周边国家/地区爆发了新冠状病毒（COVID-19），Unity Concord国际学

校想要给家长提供一些在即将到来的 3周假期内有关旅行的建议。 2020年 2月 23日，星期

日，我们收到了泰国国际学校协会（ISAT）和泰国教育部的最新通知，内容涉及截至 2020年

2月 23日有前往以下任何国家和地区的旅行：中国，澳门 ，日本，香港，韩国，台湾，马来

西亚，越南和新加坡。 世界卫生组织已经宣布了在这些地区发生的是国际公共卫生紧急事件
（PHEIC），地区当中也包含了泰国在内。  
在上述日期之前旅行并返回的任何人都不会受到影响。在公告中，要求（2月 23日后）前往
这些国家/地区的学生，家长，教师，教职员工和家庭成员都需要进行 14天隔离。这是我们当

前从针对中国地区的政策延伸至其他国家。在隔离期内，他们不应该以任何形式与公共社区进

行互动，包括去大型购物中心，公园，学校和任何大型聚会。    
   
UCIS将采取的措施：  
   

1. 从 2020年 2月 24日星期一开始休假的任何人，进入学校场所之前，都需要在行政办

公室检查护照和体温后才能进入学校。这包括学生及其父母，老师及其家属，教职员

工和学校访客。  
 

2. 教师将继续每天分享所有教学计划，家庭作业，学习资源和学习效果，以便学生在家

中在线学习。  
 

3. 任何出现流感症状或体温高的在校学生，都需要家长尽快从学校医务室接走。  
   
为了我们的学生，老师，教职员工和学校社区扩展区域的健康和安全，此政策将不会有例

外。 UCIS在此提前感谢我们的家长在这段时期内的友好理解与合作。如有疑问，请联系

info@ucis.ac.th，联系 Heather女士（英语/泰语），陈先生（中文）和 Esther女士（韩语）。  
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
친애하는 학부모 / 가디언님들께   

Unity Concord International School 은 중국 및 인접한 여러 국가에서 코로나 바이러스 (COVID-

19)가 발생함에 따라, 앞으로 다가오는 3 

주 간의 방학 기간 동안의 여행에 관해 부모님들께 조언을 드리고자 합니다. 저희는 2020 년 2 월 23 

일 일요일 태국 국제 학교 협회 (ISAT)와 태국 교육부로부터 2020 년 2 월 23 

일 현재를 기준으로 하여 중국, 마카오, 일본, 홍콩, 한국, 대만, 말레이시아, 베트남 및 싱가포르를 여행하

는 것에 대한 업데이트 소식을 전달 받았습니다. 세계보건기구 (WHO)는 태국을 포함하여 위의 국가들에 

대하여 국제적 공증 보건 비상사태 (PHEIC)를 선언했습니다.   
   
이 날짜 이전에 여행하고 돌아온 사람은 상관이 없습니다. 이 발표에 따라, 

위 국가 중 어느 한 나라라도 여행하는 학생, 학부모, 교사, 교직원 및 가족은 14 일간 격리해야 합니다. 이

는 중국에 대한 저희의 현재 정책을 위의 추가 국가에게로 확장한 것입니다. 

이 기간 동안 쇼핑몰, 공원, 학교 및 대규모 모임에 참석하는 등 어떤 형태로든 공적인 커뮤니티와 교류해

서는 안됩니다.  
   
UCIS 의 조치들:   

1. 현재 2020 년 2 월 24 

일 월요일부터 휴가 중인 모든 사람은 학교에 들어오기  전 허가를 받기 위해      행정사무실에서 

여권과  체온을  확인 받으셔야 합니다. 여기에는 학생 , 학부모, 교사, 가족, 교직원 및 학교 방문

객이  포함됩니다.  
 

2. 교사는 매일 모든 계획, 숙제, 자료 및 결과들을 계속 공유하여 학생들이 집에서 온라인으로 공부

할 수 있도록 할 것입니다.  
 

3. 학교에서 독감 증상이 나타나거나 열이 있는 학생은 가능한 빨리 학교의 간호실에서 픽업해 가

셔야  합니다.  
   
학생, 교사, 교직원 및 학교 공동체의 건강과 안전으로 인해 이 정책은 누구에게도 예외가 없습니다.  UCIS

는 이  기간 동안 귀하의 친절한 이해와 협조에 대해 학부모 커뮤니티에 미리 감사의 말씀을드립니다. 질

문이 있으신 분들 중 영어와 태국어는  info@ucis.ac.th 에서 Mrs. 

Heather 에게, 중국어는 Mr. Havy 에게 , 한국어는 Mrs. Esther 에게 문의해 주시기 바랍니다.   
   
협력 해주셔서 감사합니다.  
   
유니티 콩코드 국제 학교 행정부 드림  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน ท่านผูป้กครอง / ผูดู้แลนกัเรียน  

 

เนื6องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในประเทศจีนและประเทศใกลเ้คียงอื6น ๆ 

ทางโรงเรียนนานาชาติยนิูตีE  คอนคอร์ดขอแนะนาํผูป้กครองเกี6ยวกบัการท่องเที6ยวในช่วงที6โรงเรียนหยดุ 3 

สปัดาห์ที6จะถึงนีE ค่ะ เมื6อวนัอาทิตยที์6 23 กมุภาพนัธ์ 2563 

ทางโรงเรียนไดรั้บขอ้มูลจากทางสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT) 

และกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยเกี6ยวกบัการเดินทางไปยงัประเทศต่าง ๆ ดงัต่อไปนีE :  

จีน ,  ญี6ปุ่น, ฮ่องกง, เกาหลีใต,้ ไตห้วนั, มาเลเซีย,มาเก๊า, เวยีดนามและสิงคโปร์  

โดยองคก์ารอนามยัโลกไดป้ระกาศภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสุขของขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ (PHEIC) 

ในพืEนที6ดงักล่าวมานีEและรวมถึงประเทศไทย ทางโรงเรียนจึงขอประกาศใหท้ราบวา่ นกัเรียน ผูป้กครอง ครู 

พนกังานและสมาชิกในครอบครัวที6เดินทางไปยงักลุ่มประเทศที6ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้เหล่านีE  

ทางโรงเรียนขอความร่วมมือในการเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 

วนัเพื6อควบคุมการแพร่เชืEอไวรัสดงักล่าวหากมีการติดเชืEอโดยไม่ทราบ 

และนี6ถือเป็นนโยบายปัจจุบนัของโรงเรียนเกี6ยวกบัผูที้6เดินทางไปประเทศจีนและไปยงักลุ่มประเทศเพิ6มเติมเ

หล่านีE  ในช่วงเวลานีE  ขอใหทุ้กคนงดเวน้การไปในที6ชุมชนสาธารณะและทาํกิจกรรมต่าง ๆ 

ร่วมกนัในที6สาธารณะไม่วา่ในรูปแบบใด ๆ กต็าม รวมไปถึงการไปเดินหา้งสรรพสินคา้ สวนสาธารณะ 

โรงเรียนและการร่วมชุมนุมต่าง ๆ  

มาตรการในการดาํเนินการของโรงเรียนนานาชาติยนิูตีE  คอนคอร์ด มีดงันีE :  

1. บุคคลใดกต็ามที6มีการเดินทางออกนอกประเทศซึ6งมีผลตัEงแต่ วนัจนัทร์ที6 24 กมุภาพนัธ์ 2563 

จะตอ้งไดรั้บการตรวจหนงัสือเดินทางและเช็คอุณหภูมิที6ตึกอาํนวยการ 

เมื6อมีความประสงคใ์นการติดต่อใดๆ กบัทางโรงเรียนก่อนที6จะไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้โรงเรียน 

ซึ6 งรวมถึงนกัเรียน ผูป้กครอง ครู ครอบครัวเจา้หนา้ที6และผูเ้ยี6ยมชมโรงเรียน  

2. คุณครูจะยงัคงวางแผนการเรียนและแจง้การบา้น งานที6นกัเรียนตอ้งทาํต่าง ๆ 

และส่งผลการเรียนทุกวนัเพื6อใหน้กัเรียนสามารถเรียนออนไลน์ไดที้6บา้น  

3. นกัเรียนที6เริ6มมีอาการของโรคไขห้วดัใหญ่หรือมีไขที้6โรงเรียน ทางโรงเรียนจะแจง้ท่านโดยด่วน 

และผูป้กครองจะตอ้งมารับนกัเรียนจากหอ้งพยาบาลของโรงเรียนโดยเร็วที6สุด  

เนื6องจากสุขภาพและความปลอดภยัของนกัเรียน ครู 

เจา้หนา้ที6และสมาชิกทุกคนในโรงเรียนเป็นสิ6งที6สาํคญัเป็นอนัดบัแรก 

ดงันัEนทางโรงเรียนจะไม่มีขอ้ยกเวน้ไม่วา่กรณีใด ๆ สาํหรับนโยบายดงักล่าวนีE  

ขอขอบพระคุณท่านผูป้กครองทุกท่านสาํหรับความเขา้ใจและความร่วมมือที6ดีในช่วงเวลานีE   



 

 

 

 

 

 

 

หากท่านมีขอ้สงสยักรุณาติดต่อ Mrs. Heather สาํหรับภาษาองักฤษและภาษาไทย Mr. Havy 

สาํหรับภาษาจีนและ Mrs. Esther สาํหรับภาษาเกาหลี ผา่นช่องทางอีเมล info@ucis.ac.th  

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงสาํหรับความร่วมมือของท่าน  

ฝ่ายบริหารรงเรียนนานาชาติยนิูตีE  คอนคอร์ด 
 


