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Thursday November 25, 2021
Dear parents & guardians,

We are so excited to announce our plans for celebrating Christmas this year at ACIS.
Our Christmas theme this year is “Thankful at Christmas”. Our homeroom classes are working
diligently to rehearse various songs, poems, and stories to share with you all through either a
recorded performance or a live, on-stage performance. A live performance will only be allowed if
government restrictions allow for it once we are back on campus.

Apart from student-led performances, we will also host a donation drive for the Vieng
Ping Children’s home in Mae Rim. This organization serves orphaned children in northern
Thailand, particularly those impacted by the deadly effects of HIV/AIDS. Throughout the next 3
weeks, November 25 - December 15, we will be collecting the following items for donation:

● Clothes
● Toys
● Blankets
● Diapers
● Powdered milk or formula
● Baby bottles
● Cash

All items brought to the school will be properly stored and sanitized before delivery to the
Children’s Home in December. If you are interested in donating cash, please send a direct
deposit to the following account we have set up specifically for this donation. All funds deposited
will go directly to the Viengping Children’s Home.

Bank information:
Bangkok Bank
Account No. 615-0-34699-4

Thank you so much for your interest and support of this organization and this donation drive as
we encourage our ACIS community to reflect on the things they are thankful for and to spread
the blessings of that thankfulness.

Sincerely,
ACIS Administration Team
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วันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤศจิกายน 2564

เรียน ผูป้กครองทุกทา่น

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส มีความยนิดีท่ีจะแจง้ให้ทา่นทราบเก่ียวกับกิจกรรมเฉลิมฉลอง
วันคริสตม์าสในปีน้ี ซ่ึงทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมโดยใชช่ื้อวา่ “Thankful at Christmas” โดยในระดับชัน้
เรียนตา่งๆ กาํลังทาํงานอยา่งหนักในการจัดเตรียมฝึกร้องเพลงอวยพร และฝึกเลา่นิทานประกอบกิจกรรมวัน
คริสตม์าสเพ่ือให้ทุกทา่นไดรั้บชมผา่นทางวีดีโอการแสดงท่ีบันทึกไวล้ว่งหน้า หรือการแสดงสดบนเวที ซ่ึง
โรงเรียนจะสามารถจัดรูปแบบการแสดงสดไดเ้ม่ือไดรั้บอนุญาตจากทางศกึษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ
กรรมการโรคติดตอ่จังหวัดเชียงใหม ่ในกรณีท่ีโรงเรียนสามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนตามปกติได้

นอกจากกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียนดังกลา่ว ทางโรงเรียนยังไดมี้การเปิดรับการบริจาค
เงนิหรือสิง่ของ เพ่ือชว่ยเหลือสถานสงเคราะหเ์ดก็บา้นเวียงพิงค์ อาํเภอแมริ่ม ตัง้แตวั่นท่ี 25 พฤศจิกายน ถึงวันท่ี
15 ธันวาคม 2564 ซ่ึงสถานสงเคราะหดั์งกลา่วไดก้อ่ตัง้มาเพ่ืออุปการะเล้ียงดูเดก็กาํพร้า เดก็ถูกทอดทิ้ง เดก็ท่ีได้
รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือ HIV/AIDS ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยทางโรงเรียนจะรับสิง่ของบริจาคดัง
ตอ่ไปน้ี:

● เสื้อผา้
● ของเลน่
● ผา้หม่
● ผา้ออ้ม
● นมผง
● ขวดนมหรือขวดนํา้ด่ืมสาํหรับเดก็
● เงนิสด

สิง่ของหรือเงนิสดท่ีทา่นบริจาค ทางโรงเรียนจะจัดเกบ็ และฆา่เช้ือทาํความสะอาดกอ่นท่ีจะนําไปมอบให้
กับสถานสงเคราะหใ์นเดือนธันวาคมน้ี หากทา่นผูป้กครองมีความสนใจท่ีจะบริจาคเป็นเงนิ ทา่นสามารถทาํ
รายการโอนเงนิบริจาคไปยังบัญชีท่ีอยูด่า้นลา่งน้ี ซ่ึงทางโรงเรียนไดส้ร้างเพ่ือการบริจาคในครัง้น้ีโดยเฉพาะ และ
ทางโรงเรียนจะดาํเนินการโอนเงนิบริจาคท่ีไดรั้บไปยังบัญชีของสถานสงเคราะหเ์ดก็บา้นเวียงพิงคต์อ่ไป
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รายละเอียดของบัญชี:

ธนาคารกรุงเทพ

เลขท่ีบัญชี  615-0-34699-4

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอขอบพระคุณทา่นผูป้กครองท่ีให้การชว่ยเหลือสนับสนุนสถาน
สงเคราะหเ์ดก็บา้นเวียงพิงค์ ซ่ึงเป็นการสะทอ้นให้เหน็ถึงการสร้างความสัมพันธท่ี์ดี และความเอ้ืออาทร ระหวา่ง
โรงเรียน และชุมชน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ดว้ยความเคารพอยา่งสูง

ฝ่ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส

mailto:info@acis.ac.th


Americana Chinese International School
227 Moo 2 Chiang Mai - Lampang Superhighway

Tambol Nong-Phueng, Amphur Sarapee
Chiang Mai, Thailand 50140
052-135069; info@acis.ac.th

2021 年 11 月 25 日  星期四
尊敬的家长及监护人：

.

我们很高兴地向大家公布今年 ACIS 庆祝圣诞节的计划！今年圣诞节主题是“感恩在
圣诞”。我们各个班级正在努力排练一些歌曲、诗词和故事，会通过录制表演或现场舞台表
演与大家分享。只有在政府允许我们返校的情况下，才能够进行现场表演。

除了学生主导的表演外，我们还将为 Vieng Ping Children’s home in Mae Rim.  儿童
之家举办捐款活动。该组织为泰国北部的孤儿提供服务，特别是那些受到艾滋病毒/艾滋病
致命影响的孤儿。在接下来的 11 月 25 日至 12 月 15 日的 3 周内，我们将收集以下捐赠
物品：

● 衣服

● 玩具

● 毛毯

● 尿布Toys
● 牛奶或奶粉

● 奶瓶

● 现金

所有捐赠到学校的物品都将在 12 月送到儿童之家之前妥善存放和消毒。如果您有兴
趣捐赠现金，请将直接存款发送到我们专门为此捐赠设立的以下帐户。所有存入的资金将

直接捐给 Viengping 儿童之家。

银行信息：

曼谷银行

帐号 615-0-34699-4

非常感谢您对这个组织和这次捐赠活动的关注和支持！因为我们鼓励我们的 ACIS 校
区中的每个人去思考值得自己感恩的事情并传播这种感恩之情！

真挚地，

ACIS 管理团队
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