Special Offer to Current Unity Concord International Students.
To help our families who have experienced unprecedented financial hardships throughout the COVID -19
pandemic, we would like to offer our returning families who have paid for semester 1 tuition, to receive
free lunch for semester 1 of the 2020 Academic School year starting in August 2020 (this will be in lieu of
the previously planned carry forward). In addition to this any family that is not currently receiving a
discount from any of our previously applied promotions are eligible for an additional 10% discount on
tuition fees only for the 2020/2021 academic school year. Please contact our admissions team via E-Mail at
info@ucis.ac.th to apply your discount and free lunch for the 2020 Semester 1 academic school year. We
hope this eases the financial burden and stress that you are maybe under during this difficult time.
Sincerely,
Unity Concord International School Admissions & Finance Department

Unity Concord 国际学生目前的特别优惠。

为了帮助在整个 COVID -19 大流行中经历过前所未有的经济困难的家庭，我们希望为已经支付第一
学期学费的老生家庭提供免费的午餐，以支付 2020 学年（从 2020 年 8 月开始）的第一学期的餐费
费用（这将代替先前计划的餐费结转）。 除此之外，任何当前未从我们之前申请的促销活动中获得
任何折扣的家庭可以在 2020/2021 学年可获得额外 10％的学费折扣。 请通过电子邮件联系我们的招
生团队，电子邮件地址为 info@ucis.ac.th，以申请 2020 学期第一学年的学费折扣和免费午餐。 我们
希望这可以减轻您在此困难时期可能承受的财务负担和压力。

真诚的

Unity Concord 国际学校招生部与财务部

Unity Concord International School 재학생들을 위한 특별한 혜택
COVID -19 전염병으로 인해 전례 없는 재정적 어려움을 겪고 있는 UCIS 가족을 돕기 위해, 저희는 2020 년 8
월에 시작하는 2020 학년도의 1 학기 학비를 지불한 기존의 학생들에게 2020 학년도 1 학기 점심을 무료로
제공하고자 합니다. (이는 이전에 계획되었던 이월을 대신합니다. ) 이외에도, 이전에 제공된 프로모션으로
현재까지 어떤 할인도 받지 못한 가족은 2020/2021 학년도에 한해 수업료(tuition fee) 10 % 할인 혜택을 받을 수
있습니다. 학비(tuition fee) 할인과 2020 학년도 1 학기 무료 점심을 신청하기 위해 입학처에 이메일
(info@ucis.ac.th)로 연락주십시오. 학교의 이같은 혜택이 이 어려운시기에 귀하께서 겪을 수 있는 재정적
부담과 스트레스를 완화할 수 있길 소망합니다.
Unity Concord International School 입학처 및 재무부 올림

ข้อเสนอพิเศษสำหรับนักเรี ยนปัจจุบนั ของโรงเรี ยนนำนำชำติยูนิต้ ี คอนคอร์ด
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเรำที่ได้ประสบกับปัญหำด้ำนกำรเงินในช่วงกำรระบำดของ โควิด - 19 ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อน
ทำงโรงเรี ยนมีขอ้ เสนอให้สำหรับครอบครัวที่ได้จ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเทอมกำรศึกษำที่ 1 ไว้แล้ว ท่ำนจะไ้้ดร้ ับค่ำอำหำรกลำงวันฟรี 1
เทอมกำรศึกษำของปี กำรศึกษำหน้ำซึ่งจะเริ่ มในเดือน สิ งหำคม 2563 ( ยกเลิกแผนเดิมที่จะยกยอดไป )
นอกจำกนี้ครอบครัวใดที่ไม่ได้รับส่วนลดจำกโปรโมชัน่ ใด ๆ ที่ทำงโรงเรี ยนเคยให้ไว้ก่อนหน้ำที่ ท่ำนจะได้รับส่วนลดค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
10 % ของปี กำรศึกษำ 2563-2564 นี้ จึงขอให้ท่ำนส่งอีเมลมำที่ฝ่ำยรับนักเรี ยน ที่ info@ucis.ac.th
เพื่อรับสิ ทธิส่วนลดค่ำอำหำรกลำงวันฟรี ในเทอมที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2563-2564นี้
ทำงโรงเรี ยนหวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำทำงโรงเรี ยนจะสำมำรถมีส่วนช่วยให้ท่ำนคลำยควำมกังวลในเรื่ องของควำมตึงเครี ยดด้ำนกำรเงินที่กำลังประส
บในช่วงเวลำที่ยำกลำบำกนี้ไปได้ค่ะ
ขอแสดงควำมนับถือ
แผนกรับสมัครนักเรี ยนและแผนกกำรเงิน
โรงเรี ยนนำนำชำติยูนิต้ ี คอนคอร์ ด

