https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WxpONS9DBUqD1dCqDtOjYWLCJh74n0tJu05JzruFrQNUQ0lT
OUpGV0lBVjhUS0xYNTg0V1NVRFJJQi4u
The form linked below is to help plan the course schedule for your student's 9th grade academic year. According to
UCIS graduation requirements, all grade 9 students will be required to take 4 core classes including English 9,
Biology, World Geography and Algebra 1. In addition to the 4 core classes, grade 9 students will be required to take a
foreign language, Physical Education (P.E) and Thai Language (per Ministry of Education requirements). The
remaining classes are special elective classes which help students develop skills in particular areas of study. Please
assist your student in selecting special elective classes listed in the form. Additionally, please work with your student
in selecting a time slot in the link provided in the form to schedule a time to discuss these course options and create
a 4 year plan. If you have any questions regarding the special elective courses listed in the form, please feel free to
contact our counselor directly at counselor@ucis.ac.th
下面链接的表格是为了帮助您给 9 年级孩子的课程安排做计划。 根据 UCIS 的毕业要求，所有 9 年级的学生
都必须参加 4 个核心课程，包括英语 9，生物学，世界地理和代数 1。除这 4 个核心课程之外，9 年级的学生
还必须学习外语， 体育（PE）和泰语（按照教育部的要求）。 其余课程为特殊选修课，可帮助学生发展特定
学习领域的技能。 请协助您的孩子选择表格中列出的特殊选修课。 此外，请与您的孩子一起在表格中提供的
链接中选择一个时间段，以安排时间讨论这些课程选项并制定一个 4 年的计划。
如果您对表格中列出的特殊选修课程有任何疑问，请随时直接通过 counselor@ucis.ac.th 与我们的顾问联系。
아래 링크된 양식은 G9 과목 스케쥴을 계획하는데 도움이 됩니다. UCIS 졸업 요건에 따라, 모든 G9 학생들은
English 9, Biology(생물학), World Geography(세계지리), Algebra 1(대수학 1)을 포함한 4 개의 핵심 과목(core
classes)을 수강해야 합니다. 이 4 개의 핵심 과목 외에도 G9 학생들은 외국어와 체육 (PE) 및 태국어 (교육부
요구 사항) 수업을 받아야 합니다. 나머지 과목들은 학생들이 특정 분야의 기술을 개발할 수 있도록 돕는 특별
선택 수업입니다. 학생이 양식에 기재된 특별 선택 과목을 선택할 수 있도록 도와주십시오. 또한, 과목들의
선택에 관해 논의하고, 4 년 계획을 세우는 시간을 스케줄링하는 링크된 양식에 시간대를 선택하는 것을
학생과 함께 해 주십시오. 양식에 기재된 특별 선택 과목과 관련하여 궁금한 점이 있으시면 카운슬러에게 직접
문의하십시오. (counselor@ucis.ac.th )

แบบฟอร์มในลิ้งค์ดา้ นล่างนี้จะช่วยในการวางแผนตารางเรี ยนของนักเรี ยนชั้น เกรด 9 ซึ่งตามข้อกาหนดสาหรับการจบการศึกษานั้นนักเรี ยนชั้น
เกรด 9 จะต้องเรี ยน 4 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ 9 / วิชาชีววิทยา / วิชาภูมิศาสตร์โลกและวิชาพีชคณิ ต 1 และนอกเหนือจากวิชาหลัก 4
วิชา นักเรี ยนชั้นเกรด 9 จะต้องเรี ยนวิชาภาษาต่างประเทศ / วิชาพลศึกษา และวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย
( ตามข้อกาหนดของกระทรวงศึกษาธิการ ) และชั้นเรี ยนที่เหลือจะเป็ นวิชาเลือกเสรี ซ่ ึงช่วยให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะในสาขาวิชาเฉพาะ
ขอให้ท่านช่วยนักเรี ยนในการเลือกวิชาเลือกเสรี ที่ระบุในฟอร์ม
นอกจากนี้ขอให้ท่านและนักเรี ยนเลือกเวลาตามที่มีอยู่ในลิงค์เพื่อกาหนดเวลาพูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรเหล่านี้และวางแผนสาหรับ 4 ปี ร่ วมกัน
หากท่านมีคาถามหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาเลือกเสรี ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม โปรดติดต่อครู ที่ปรึ กษาของโรงเรี ยนโดยตรงที่
counselor@ucis.ac.th

