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17th November, 2021

Subject: Loy Krathong Day Activity

Dear Parents and Guardians ,

Americana Chinese International School (ACIS) holds the Loy Krathong Festival every year. The

purposes of the Loy Krathong Festival are to promote an appreciation in Thai culture among people from

various nations, to learn and understand other cultures and to encourage our Thai students to be proud of

their heritage. But due to the COVD-19 pandemic in Chiang Mai province, our school cannot organize Loy

Krathong Day activities as usual.

In order for this activity to achieve its objectives, the Thai Language, Culture and History Department

would like to provide teaching and learning regarding Loy Krathong traditions in each classroom and would

like to ask for your cooperation and support from all parents to dress in your child/children in Traditional Thai

costumes on Friday 19 November 2021 to promote and conserve Thai culture as well. Furthermore, we will

observe Friday as a half day, according to our official school calendar in order to provide professional

learning for our staff as well as family time for our students to celebrate Loy Kratong. Live meetings will be

held throughout the morning for homeroom classes as well as Thai classes. Homeroom teachers and TAs will

inform you regarding more specific scheduling information.

We would like to thank you in advance for your cooperation.

Yours sincerely,

Ajarn Somkit Buarawong (Ajarn La)

School Director/Manager

Americana Chinese International School

ท่ี ๑๑๕๐๗๐๐๐๑๖/๕๒๔

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่าไชนีส
๒๒๗ หมู ่๒ ต.หนองผ้ึง

อ.สารภี จ.เชียงใหม ่๕๐๑๔๐
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๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เร่ือง ขอความร่วมมือและแจง้รายละเอียดงานวันลอยกระทง
เรียน ผูป้กครองทุกทา่น

ดว้ยทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส มีนโยบายท่ีจะสง่เสริมและจรรโลงศลิปวัฒนธรรมไทยกับ
ครู นักเรียน และผูป้กครอง และเพ่ือให้สอดคลอ้งกับหลักสูตรวชิาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์
ไทย แตเ่น่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVD-19)ในจังหวัดเชียงใหม่ ทาํให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมวันลอยกระทงในสถานศกึษาไดต้ามปกติ

อน่ึง เพ่ือให้กิจกรรมครัง้น้ีบรรลุวัตถุประสงค์ แผนกวชิาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์
ไทย จะจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับประเพณีลอยกระทงในแตล่ะชัน้เรียน และใคร่ขอความร่วมมือ
มายังผูป้กครองทุกทา่นร่วมแตง่ชุดไทยให้กับบุตรหลานของทา่นในวันศุกร์ท่ี ๑๙ พฤศจิกายนน้ีเพ่ือเป็นการ
สง่เสริมและอนุรักษ์วัฒธรรมไทย นอกจากน้ีแลว้ในวันดังกลา่ว ทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนคร่ึงวันตาม
ปฏิทนิการศกึษา เน่ืองจากจะมีการอบรมพัฒนาวชิาชีพให้กับบุคลากรของโรงเรียน และเพ่ือให้นักเรียนไดร่้วม
เฉลิมฉลองเทศกาลวันลอยกระทงกับครอบครัว ในวันดังกลา่วโรงเรียนจะมีการจัดการเรียนการสอนผา่นระบบ
ออนไลน์สาํหรับคาบเรียนวชิาหลัก และวชิาภาษาไทยในชว่งเชา้ ทางครูประจาํชัน้ และครูผูช้ว่ย (TA) จะแจง้
ให้ทา่นทราบเก่ียวกับรายละเอียดของตารางสอน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอขอบพระคุณในความร่วมมือท่ีทา่นไดใ้ห้กับทางโรงเรียนดว้ยดีเสมอ

ขอแสดงความนับถือ

อาจายส์มคดิ บัวระวงค์

ผูอ้าํนวยการ/ผูจั้ดการ

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส

2021年11月17日

主题：水灯节活动

尊敬的家长及监护人：

美中国际学校（ACIS）每年都会举办水灯节活动。水灯节的目的是促进来自不同国家
的人们对泰国文化的欣赏，学习和了解其他文化，并鼓励我们的泰国学生为他们的传统感
到自豪。但由于清迈爆发了新冠疫情，我们学校无法像往常一样组织水灯节活动。
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为了使本次活动实现其目标，泰语，文化和历史部门希望在每个班级提供有关水灯节
传统的教学和学习，并希望得到所有家长的合作和支持，在2021年11月19日（星期五）为您
的孩子穿上传统泰国服装，以促进和保护泰国文化。此外，根据校历，我们将周五定为半天
课，以便为我们的员工提供专业培训，并为我们的学生提供家庭时间来庆祝水灯节。整个
上午都将举行直播课，内容包括班主任课和泰语课。班主任老师和助教将通知您更多具体
的日程安排信息。

我们要提前感谢您的合作!

诚挚敬意，

Ajarn Somkit Buarawong (Ajarn La)

学校负责人/经理

美中国际学校

mailto:info@acis.ac.th

