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Monday December 13, 2021
Dear parents and guardians,

You are cordially invited to ACIS on Friday December 17, 2021 for our “Thankful at
Christmas” celebration. Students may arrive as early as 8:30 and will be escorted to their
classrooms while parents may enjoy refreshments on the basketball court. Our program will
officially begin at 9:30 and will conclude at 11:00. During our program we will have volunteer
classes and students perform on stage, crafts, refreshments and lunch for everyone. Christmas
is an honored holiday, the perfect time to reflect on the blessings in our lives and the things we
are thankful for. We want to honor our students, families and ACIS community and give thanks
to you all for your support. We hope you will join us for our celebration, which will include the
following activities:

★ Performances from volunteer students, ensembles and some classes
★ Refreshments
★ Craft stations
★ “Thankful at Christmas” Donation Booth
★ Lunch (Mini day - there are no afternoon classes students dismiss after lunch.)

If you wish to attend, please fill out the “Thankful At Christmas” Reservation Form. Your
reservation will help us tremendously to plan ahead. If you’d like your child to perform in Friday’s
show, please contact your homeroom TA by Tuesday with details on the piece your child will
perform.

As always, thank you for your continued support of our educational program, and Merry
Christmas!

Sincerely,
ACIS Administration Team

mailto:info@acis.ac.th
https://docs.google.com/document/d/1ZcVHJROoqXXhqebW-XT0VcjgeGSMbuYoByG1kKBvWno/edit?usp=sharing
https://forms.gle/zcH9vRGH61YXnRsy5
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วันจันทร์ท่ี 13 ธันวาคม 2564
เรียน ผูป้กครองทุกทา่น

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอเรียนเชิญทา่นผูป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเน่ืองใน
วันคริสตม์าส “Thankful at Christmas” ในวันศุกร์ท่ี 17 ธันวาคม 2564 นักเรียน และผูป้กครองสามารถมาถึง
โรงเรียนไดตั้ง้แตเ่วลา 8.30 น. เป็นตน้ไป ทางโรงเรียนจะจัดเตรียมอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืมไวรั้บรองทา่นผู้
ปกครองบริเวณสนามบาสเกต็บอล สาํหรับกิจกรรมวันคริสตม์าสจะเร่ิมตัง้แตเ่วลา 9.30 น. ถึง 11.00 น. โดยจะ
มีการแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที กิจกรรมงานประดิษฐ์ อาหารวา่ง และอาหารกลางวันสาํหรับทุกทา่น
ท่ีเขา้ร่วมงาน สาํหรับวันคริสตม์าสนัน้ เป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูคริสต์ เป็นการฉลองความรักท่ี
พระเจา้มีตอ่โลกมนุษย์ รวมถึงเป็นการแสดงความขอบคุณสาํหรับการสนับสนุนของผูป้กครอง และครอบครัวท่ีมี
ให้กับทางโรงเรียนดว้ยดีตลอดมา และหวังเป็นอยา่งยิง่วา่ทา่นจะเขา้ร่วมในกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคริสตม์าส
โดยโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมดังตอ่ไปน้ี:

★ การแสดงความสามารถของนักเรียน
★ รับประทานอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม
★ บูธกิจกรรมงานประดิษฐ์
★ บูธบริจาคสิง่ของให้กับสถานสงเคราะหเ์ดก็บา้นเวียงพิงค ์ซ่ึงทา่นสามารถคลิกเขา้ไปดูขอ้มูลเพิม่เติมไดท่ี้

ลิงคด์า้นลา่งน้ี
“Thankful at Christmas” Donation Booth

★ รับประทานอาหารกลางวัน (นักเรียนสามารถกลับบา้นไดภ้ายหลังเสร็จสิน้กิจกรรม ซ่ึงทางโรงรียนจะไม่
มีการจัดการเรียนการสอนในชว่งบา่ย)

หากทา่นผูป้กครองมีความประสงคท่ี์จะเขา้ร่วมในกิจกรรมดังกลา่ว ขอความกรุณากรอกแบบฟอร์มเพ่ือ
ทาํการจองท่ีน่ัง ซ่ึงทา่นสามารถคลิกเขา้ไปกรอกขอ้มูลไดท่ี้ลิงคด์า้นลา่งน้ี

“Thankful at Christmas” Performance Reservation form.

การกรอกแบบฟอร์มดังกลา่วเป็นการชว่ยให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมสาํหรับกิจกรรมวันคริสตม์าส

mailto:info@acis.ac.th
https://docs.google.com/document/d/1ZcVHJROoqXXhqebW-XT0VcjgeGSMbuYoByG1kKBvWno/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGlKTM4d3N4-YIrySW6_jPIZsM-UuCgNt13f38JbGzfKLt_A/viewform?usp=sf_link
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หากบุตรหลานของทา่นตอ้งการเขา้ร่วมเป็นอาสาสมัครเพ่ือแสดงทักษะความสามารถในวันศุกร์น้ี ขอ
ความกรุณาติดตอ่ครูผูช้ว่ย (TA) ภายในวันอังคารน้ี เพ่ือแจง้ขอ้มูลรายละเอียดของการแสดง

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอขอบพระคุณทา่นผูป้กครองท่ีไวว้างใจให้ทางโรงเรียนดูแลบุตร
หลานของทา่น และสุขสันตวั์นคริสตม์าส

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ดว้ยความเคารพอยา่งสูง

ฝ่ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส

mailto:info@acis.ac.th
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2021 年 12 月 13 日星期一
尊敬的家长及监护人:

诚挚地邀请您于 2021 年 12 月 17 日星期五参加 ACIS 的“感恩圣诞”庆祝活动！学生最早可
在 8:30 到达，然后进入他们的教室。家长可在篮球场享用茶点。 活动会在 9:30开始，11：00结
束。在我们的计划中，我们会有自愿者，及班级学生们上台表演、手工制作、还有为所有人准备的

茶点和午餐。圣诞节是一个喜庆的节日，是回顾我们生活中所得到的祝福和值得我们感恩的事情

之最佳时机！我们要向我们的学生、家庭和 ACIS 成员表示敬意，并感谢大家的支持！我们希望
您能加入我们的庆祝活动，其中包括以下活动：

★ 自愿表演学生、乐团和不同班级的表演ensembles and some classes
★ 茶点

★ 手工制作

★ “感恩圣诞”捐赠处 “Thankful at Christmas” Donation Booth
★ 午餐 (Mini day 半天课 - 下午没有课，学生们可以在午餐后回家)

如果您决定参加，请填写“感恩在圣诞节” “Thankful At Christmas” Reservation Form. 预订
表。您的预订将极大地帮助我们提前计划。如果您希望您的孩子在周五的演出中表演，请在周二

之前联系您的班主任，提供您孩子将表演的曲目的详细信息。

感谢您一如既往地对我们教育计划的持续支持！祝您圣诞快乐！

真挚地，

ACIS 管理团队
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