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Dear parents and guardians,

We are excited to announce that next week is our first annual Literacy Week! Throughout the week, we
will promote the benefits of literacy and the joy of reading. In order to provide a safe environment for
these activities we have paired homeroom classes together, specifically older classes have been paired
with younger classes. During the week, the homeroom pairs will coordinate daily schedules to allow for
the following activities:

1. Partner student readings: older students are partnered with younger students and read to them
during 1 class period, scheduled throughout the week to promote proper social distancing

2. Theme Authors (for kindergarten): PreK - K2 teachers have chosen 1 author to study together
with their students, to read books by that author and learn more about his or her style of
story-telling and complete crafts based on the stories.

3. Public Readings - students in older classes volunteer to read out loud to younger classes, based
on classroom pairings.

4. D.E.A.R activities: throughout the week, different classes have chosen a daily scheduled D.E.A.R
activity. This stands for “Drop Everything and Read”. Students will stop their current lesson, grab
a favorite book, and simply enjoy reading.

5. Teacher reading Swap (for kindergarten): PreK - K2 teachers have organized a teacher to “swap”
with. This means that at scheduled times, they will go to each other’s classes and read stories to
their partner’s students.

We would like to reassure all parents that throughout Literacy Week, we will have NO school-wide or
multiple - class assemblies. All these activities will take place in individual classrooms, where we can
ensure that our students are being properly cared for in a socially-distanced manner, under our current
COVID-19 safety restrictions.

Character Dress Up / Pajama Day:
On Thursday Oct. 14th, ALL students are invited to either dress up as their favorite book character, OR
wear their favorite pair of pajamas to school (all attire must be school appropriate, with no holes or
inappropriate skin showing).

**Please note that Wednesday October 13th is a government holiday and our school will be
closed**

We look forward to this awesome spirit week of promoting literacy in our school. Thank you so much for
your support. If you have any questions, please feel free to contact us 052-135069 or info@acis.ac.th.

Sincerely,
ACIS Administration Team
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เรียน ผูป้กครองทุกทา่น

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส มีความยนิดีท่ีจะแจง้ให้ทา่นทราบวา่ ในสัปดาหห์น้า โรงเรียน
จะจัดกิจกรรมสัปดาหรั์กการอา่น ซ่ึงจะจัดข้ึนเป็นครัง้แรก โดยโรงเรียนจะจัดกิจกรรมในลักษณะของการสง่เสริม
สนับสนุนให้นักเรียนเหน็คุณคา่ และประโยชน์ของการอา่นตลอดทัง้สัปดาห์ เพ่ือเป็นการจัดสภาพแวดลอ้มให้มีค
วามปลอดภัย โรงเรียนไดแ้บง่ชัน้เรียนเพ่ือเขา้ร่วมในตารางของกิจกรรมรายวันดังตอ่ไปน้ี:

1. การอา่นหนังสอืของนักเรียนเป็นกลุม่: นักเรียนท่ีมีอายุมากกวา่จะถูกจัดให้อยูก่ลุม่เดียวกับนักเรียนท่ี
มีอายุน้อยกวา่ และนักเรียนท่ีมีอายุมากกวา่จะอา่นหนังสอืหรือนิทานให้นักเรียนท่ีมีอายุน้อยกวา่ในชว่ง
1 คาบเรียน ตลอดทัง้สัปดาหเ์พ่ือเป็นการปฏิบัติตามมาตรการในการเวน้ระยะหา่ง

2. การเรียนรู้จากผูเ้ขียน (สาํหรับนักเรียนในระดับชัน้อนุบาล): ครูผูส้อนในระดับชัน้เตรียมอนุบาล ถึง
ระดับชัน้อนุบาล 2 (PreK - K2) จะเลือกผูเ้ขียนมา 1 ทา่น เพ่ืออา่นหนังสอื ศกึษาเก่ียวกับลักษณะการ
เขียนหนังสอืหรือการเลา่เร่ือง และทาํงานประดิษฐ์จากเน้ือเร่ืองท่ีแตง่โดยผูเ้ขียนทา่นนัน้ร่วมกับนักเรียน

3. การเป็นอาสาสมัครในการอา่น: นักเรียนท่ีมีอายุมากกวา่จะเป็นอาสาสมัครเพ่ือท่ีจะอา่นหนังสอืหรือเลา่
นิทานให้กับนักเรียนท่ีมีอายุน้อยกวา่ตามการจัดกลุม่ของชัน้เรียน

4. กิจกรรม D.E.A.R: ตลอดทัง้สัปดาหข์องการจัดกรรมดังกลา่ว ชัน้เรียนตา่งๆ จะถูกจัดสรรให้เขา้ร่วมใน
กิจกรรมรายวัน D.E.A.R ซ่ึงยอ่มาจาก “Drop Everything and Read” และเป็นกิจกรรมในรายวัน
โดยท่ีนักเรียนจะเลือก แลว้อา่นหนังสอืหรือนิทานท่ีช่ืนชอบ

5. การผลัดเปล่ียนครูผูส้อนในการอา่น (สาํหรับนักเรียนในระดับชัน้อนุบาล): ครูผูส้อนในระดับชัน้เตรียม
อนุบาล ถึง ระดับชัน้อนุบาล 2 (PreK - K2) จะจัดสรรเวลาตามตาราง เพ่ือผลัดเปล่ียนการอา่นหนังสอื
หรือเลา่นิทานให้นักเรียนแตล่ะชัน้เรียน

ทางโรงเรียนขอเรียนแจง้ให้ทา่นผูป้กครองทราบวา่ ตลอดทัง้สัปดาหท่ี์มีการจัดกิจกรรมสัปดาหรั์กการ
อา่น โรงเรียนจะไมมี่การจัดกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมใน 1 ชัน้เรียน โดยท่ีกิจกรรมดังกลา่วจะจัดข้ึนในแตล่ะห้อง
เรียน เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนในการปฏิบัติตามมาตราการเวน้ระยะหา่งเพ่ือป้องกันโรคติดเช้ือ
COVID-19

กิจกรรมการแต่งกายด้วยชุดของตัวละคร/ชุดนอน:
ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลาคม ทางโรงเรียนขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนแตง่กายดว้ยชุดตัวละคร

จากหนังสอืหรือนิทานท่ีช่ืนชอบ หรือ แตง่กายดว้ยชุดนอนท่ีช่ืนชอบ (โดยท่ีเสื้อผา้จะตอ้งมีความเหมาะสม และไม่
มีรอยฉีกขาด)

**ทางโรงเรียนขอแจ้งให้ทราบวา่ในวันพุธท่ี 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการ และโรงเรียนจะ
งดการจัดการเรียนการสอน**
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ทางโรงเรียนหวังเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดเ้หน็นักเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมสัปดาหรั์กการอา่น และขอ
ขอบพระคุณสาํหรับความร่วมมือของทา่นผูป้กครองมา ณ โอกาสน้ี หากทา่นมีคาํถามหรือขอ้สงสัยใด ๆ ทา่น
สามารถติดตอ่โรงเรียนไดท่ี้เบอร์โทรศัพท ์052-135069 หรืออีเมล info@acis.ac.th.

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ดว้ยความเคารพอยา่งสูง

ฝ่ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส

亲爱的父母和监护人：，
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我们很高兴地宣布，下周是我们的第一个年度读书文化周！本周，我们将宣传识字的好

处和阅读的乐趣。为了为这些活动提供一个安全的环境，我们将不同的班级配对在一起，特

别是将较年长的班级与较年轻的班级配对。该周内，两个配对的班级将协调每天的日程安

排，以便进行以下活动：

1、伙伴学生阅读：大一点的学生将与小一点的学生合作，在一节课上给他们阅读。活
动将安排在一周内，活动会遵循适当的社交距离.

2、主题作者（幼儿园）：PreK-K2教师选择了一位作者，与学生一起学习，阅读该作者的
书籍，了解更多关于他或她的故事讲述风格和基于故事的作品。

3、公共读物——根据课堂配对，大班学生自愿向小班大声朗读

4、D.E.A.R活动：在一周中，不同的班级进行提前选择的D.E.A.R日程活动。这代表着
“放下一切，阅读”。学生们将停止他们当前的课程，拿起一本最喜欢的书，简单地享受阅
读。

5、 教师阅读交换（幼儿园）：PreK-K2教师组织了一名教师与之“交换”。这意味着在预
定的时间，他们会去对方的课堂，给对方的学生读故事。

我们想向所有家长保证，在读书周期间，我们将不会在全校范围内或多班级举行集会。所

有这些活动都将在单独的教室里进行，在我们目前的新冠病毒安全限制下，我们可以确保

我们的学生在遵循社交距离的情况下得到适当的照顾。

角色装扮/睡衣日：

10月14日星期四，所有学生都被邀请打扮成他们最喜欢的书中人物，或者穿上他们最喜
欢的睡衣上学（所有服装必须适合学校，不应当有洞或不恰当暴露皮肤）。

**请注意，10月13日星期三是政府假日，我们学校将停课**

我们期待着在我们学校举办这一令人欣喜的读书文化周。非常感谢您的支持。如果您有

任何问题，请随时联系我们052-135069或info@acis.ac.th.

诚挚感谢

ACIS管理团队
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