
 

 

Tuesday, July 13, 2021 
 

Dear Parents/Guardians, 
 

 Unity Concord International School would like to update all parents and guardians regarding the current regulations by 
the government and the schools policy for those returning from abroad or from high risk zones. Currently there are 3 options that we 
must follow: 
 

1) If you come from State quarantine and you DO NOT travel anywhere else and you come directly to Chiang Mai you are 
required to self-monitor, this means you must download the Chiang Mai Chana app and report to the head of your 
village/district.   

2) If you come from state quarantine and you travel around Bangkok or if you are traveling from one of the 10 High risk 
provinces you must self-quarantine for 14 days.  You must also download the Chiang Mai Chana app. Please note that 
this is a government requirement, and this is not optional. 

3) If you are traveling from abroad and finish state quarantine and have been vaccinated, you are not required to self-
quarantine but are required to download the Chiang Mai Chana app and observe for any symptoms.  If you start to have 
symptoms you should report to the hospital. 
 

While parents have been vaccinated and children have a negative test result from state quarantine, we cannot guarantee during  their 
travel to Chiang Mai that they were not exposed, as a result, the school asks that all students are self-monitored at home for 14 days 
prior to returning to the school.  If a parent needs to come to the school to meet with the visa department, finance department, or 
admissions department, please arrange for the child not to come to the school.   
 
 If you have any questions you may contact us via E-Mail at: info@ucis.ac.th or you can contact one of our Admissions Coordinators. 
Mrs. Apple: 088-2513459 (Thai) Mrs. Heather 081-707-4790 (English & Thai) Mrs. Lucy 065-628-9079 (Chinese) and Mrs. Esther: 
080-670-1182 (Korean) Unity Concord International School would like to thank you for your support and for entrusting us with your 
child’s education.    
 
 

Please note, that this information is subject to change per the government mandates and local government changes.  We will 
update as soon as new information is provided.  Thank you for your cooperation. 
 

Sincerley, 
Unity Concord International School  Admissions & Finance Department 
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            วนัองัคารท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 

เรียน ผูป้กครองทุกท่าน 
 
 โรงเรียนนานาชาติยนิูต้ี คอนคอร์ด ขอแจง้ขอ้มูลส าหรับท่านผูป้กครองให้รับทราบถึงกฏระเบียบท่ีทางรัฐบาลได้
ประกาศส าหรับผูท่ี้เดินทางกลบัมาจากต่างประเทศและจากพ้ืนท่ีเส่ียงสีแดงเขม้ ดงัน้ี 

1. หากท่านกลบัมาจากต่างประเทศและได้กักตัวตามท่ีกฏหมายก าหนดและเดินทางกลบัมาท่ีจังหวดัเชียงใหม่
ในทันที ท่านต้องท าการ self-monitor เป็นเวลา 14 วนั หมายความว่าท่านต้อง download CM Chana และแจ้ง
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นหลงัจากกลบัมาถึงเชียงใหม่ในทนัที และท าตามมาตรการท่ีก าหนด 

2. หากท่านกลบัมาจากต่างประเทศและได้กักตัวตามท่ีกฏหมายก าหนดและเม่ือออกจากสถานท่ีกักตัว ท่านยงั
เดินทางไปหรืออยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียงสีแดงเขม้ 10 จงัหวดัเกิน 1 วนั ท่านจ าเป็นตอ้งท าการ self-quarantine เป็นเวลา 14 
วนัหลงัจากท่ีท่านกลบัมาท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และท่านตอ้ง download CM Chana เม่ือมาถึง 

3. หากท่านกลบัมาจากต่างประเทศและไดก้กัตวัตามท่ีกฏหมายก าหนด และไดรั้บการฉีดวคัซีนครบแลว้ เม่ือท่าน
เดินทางมาถึงเชียงใหม่ท่านตอ้ง download CM Chana และกรอกเอกสารตามท่ีกฏหมายก าหนด และตอ้งเฝ้าดู
อาการ โดยไม่ตอ้งกกัตวั แต่หากมีอาการใด ๆ ขอให้ท่านรีบไปตรวจท่ีโรงพยาบาลโดยเร็วท่ีสุด 

 
ในกรณีท่ีทางผูป้กครองได้รับการฉีดวคัซีนครบแล้ว และถึงแม้ว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการกักตัวร่วมกับ

ผูป้กครองเม่ือเดินทางมาถึงประเทศไทย และไดรั้บการตรวจหาเช้ือจากสถานท่ีกกัตวัโดยผลออกมาว่าไม่พบเช้ือก็ตาม แต่
ในขณะท่ีท่านและบุตรหลานเดินทางกลบัมายงัจงัหวดัเชียงใหม่หลงัจากออกจากสถานท่ีกกัตวั ก็อาจมีความเส่ียงท่ีจะสัมผสั
กบัผูท่ี้มีเช้ือได ้ดงันั้นทางโรงเรียนจึงขอให้นกัเรียนทุกคนไดท้ าการ self-monitored ท่ีบา้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่เป็นเวลา 14 
วนั ก่อนท่ีจะกลบัมาเรียนตามปกติท่ีโรงเรียน  หากท่านผูป้กครองตอ้งการเขา้มาติดต่อท่ีตึกอ านวยการท่านสามารถเขา้มาได้
โดยปฏิบติัตามมาตรการของโรงเรียนโดยเคร่งครัด แต่โรงเรียนจะไม่อนุญาตให้นกัเรียนเขา้มาในโรงเรียนจนกว่าจะครบ 14 
วนัตามก าหนด  
 
หากท่านมีค าถามหรือขอ้สงสัยท่านสามารถติดต่อโรงเรียนได้ท่ีอีเมล info@ucis.ac.th หรือท่านสามารถติดต่อทางฝ่าย
ประสานงานได ้ดงัน้ี Mrs. Apple: 088-2513459 (Thai) Mrs. Heather 081-707-4790 (English & Thai) Mrs. Lucy 065-628-
9079 (Chinese) and Mrs. Esther: 080-670-1182 (Korean)  ทางโรงเรียนนานาชาติยูนิต้ี คอนคอร์ด ขอขอบพระคุณทุกท่าน
ในความร่วมมือและความไวว้างใจให้เราไดดู้แลบุตรหลานของท่านดว้ยดีเสมอมา 
 
ขอแจง้ว่าขอ้มูลและระเบียบน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาขึ้นอยู่กบัประกาศของรัฐบาลและจงัหวดัเชียงใหม่ ณ 
ปัจจุบนั หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ทางโรงเรียนจะอพัเดทให้ทุกท่านไดท้ราบต่อไป 
 

            ขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ี 
โรงเรียนนานาชาติยนิูต้ี คอนคอร์ด 
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2021년 7월 13일(화) 

 

학부모 및 가디언님들께 

 

Unity Concord International School은 정부의 현행 규정 및 해외 또는 고위험 지역으로부터 

복귀하는 학생들을 위한 학교 정책에 대해 모든 학부모 및 가디언님들께 최신 정보를 제공해 

드리고자 합니다.  여기에는 현재 따라야 할 3가지 옵션이 있습니다. 

 

1) 정부가 지정한 격리 장소에서 다른 곳으로 여행하지 않고 치앙마이에 직접 오는 경우는 자체 

모니터링을 해야 합니다. 이는 Chiang Mai Chana 앱을 다운로드를  하고, 또 마을이나 무반 리더/ 

지역 리더에게 보고해야 합니다.  

2) 정부가 지정한 격리 장소를 떠나 방콕 주변을 여행했거나 고위험 10개 주 중 한 곳에라도 

여행한 경우는 14일 동안 자가격리를 해야 합니다. Chiang Mai Chana 앱도 다운로드해야 합니다. 

이는 정부 요구 사항이며 선택 사항이 아닙니다. 

3) 해외에서 입국하여  지정 격리를 마치고, 백신 접종을 완료한 경우, 자가격리를 하지 않아도 

되지만 Chiang Mai Chana  앱을 다운받아 증상을 관찰해야 합니다. 증상이 나타나기 시작하면 

병원에 보고해야 합니다. 

 

학부모는 백신 접종을 완료했고, 자녀는 지정 격리 때 음성 결과가 나왔을지라도  이 경우는 

치앙마이로 여행하는 동안 코로나 바이러스에 노출되지 않았다고 보장할 수 없습니다. 이에 

따라 학교는 모든 학생들이 학교로 돌아오기 전 14일 동안은 집에서 자가 모니터링하기를 

요청합니다. 학부모가 비자부, 재정부 또는 입학부의 업무를 위해 학교에 방문해야 하는 경우 

자녀가 학교에 오지 않도록 해 주십시오. 

 

혹시 궁금한 점이 있으신 분께서는 info@ucis.ac.th 로 메일 보내 주시거나 입학부서의 

코디네이터들에게 연락주십시오. Mrs. Apple: 088-2513459 (Thai) Mrs. Heather 081-707-4790 

(English & Thai) Mrs. Lucy 065-628-9079 (Chinese) and Mrs. Esther: 080-670-1182 (Korean) 저희는 

여러분들께서 지원해 주시고, 자녀의 교육을 저희에게 맡겨 주셔서 감사드립니다.   
 

이 정보는 정부 명령 및 지방 정부 변경 사항에 따라 변경될 수 있습니다. 새로운 정보가 

제공되는 대로 업데이트해 드리겠습니다.  협조해 주셔서 감사합니다. 

 

Unity Concord International School  Admissions & Finance Department 올림 
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2021年7月13日星期二 
 

尊敬的家长/监护人, 
Unity Concord 国际学校向所有家长/监护人更新目前政府和学校对于从泰国境外

或泰国国内高风险区域返回清迈的政策和规定，目前有三种情况我们需要遵守： 

 

4) 如果您从泰国境外进入泰国，并已完成泰国政府要求的14天隔离，隔离期结束

后未在其他地方做任何停留，直接前往清迈，您需要自我监控，即您必须下载 

Chiang Mai Chana app，然后向您居住的小区/区域管理者汇报。  

5) 如果您从泰国境外进入泰国，并已完成泰国政府要求的14天隔离，隔离期结束

后，您在曼谷附近或在其中一个十大高风险省府逗留后前往清迈，您必须在家

自我隔离14天。您必须下载Chiang Mai Chana app。请注意：这是政府要求，

必须执行。 

6) 如果您从泰国境外进入泰国，并已完成泰国政府要求的14天隔离，同时您已注

射Covid-19疫苗，您不需要自我隔离，但必须下载Chiang Mai Chana app，并观

察自己的身体症状，如有不适症状，请马上前往医院治疗。 

 

虽然家长已打Covid-19疫苗，孩子在14天泰国政府要求的隔离期结束后出具的报

告呈阴性，但我们不能保证家长和孩子在前往清迈的路途中没有受到病毒感染，

所以学校要求所有学生在回校上课前必须在家自我监控14天。在此期间，如果家

长需要来学校办理有关签证、财务或入学事宜，请事先安顿好孩子，孩子不能一

同前往学校。  

 

如有任何问题，可发电子邮件到info@ucis.ac.th，或也可联系Apple女士：088-

2513459（泰语），Heather女士081-707-4790（英语和泰语），Lucy 女士065-6289079

（中文）和Esther女士：080-670-1182 （韩文）。 

 
Unity Concord国际学校感谢您的支持，感谢您将孩子的教育交给我们。 

 

请注意：此信息会根据政府规定和当地政府要求变化而变化。一旦有最新进展，我们会

尽快通知，谢谢您的合作。 

 

此致 
 

敬礼 

 

Unity Concord国际学校招生部&财务部 
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