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October 21, 2021
Dear parents & guardians,

We are excited to announce that this year’s Halloween activities are being planned out for all
our Phoenix Flames. We will celebrate on October 29th with the following activities:

1. Classroom costume contests
2. Classroom parties
3. Trick-or-treat gift bags given to each student, on behalf of our school

These activities each promote a safe celebration of the much-enjoyed Western holiday, as we
follow our COVID-19 regulations and restrictions. As always, costume contest winners will be
based on originality, and creativity. Please observe the following guidelines regarding costumes:

1. No weapons, real or fake
2. Costumes must be appropriate length and cover the student’s midsection (stomach), and

follow student dress code expectations (please see our student handbook)
3. Remember that we have kindergarten students, so please keep costumes from being

excessively scary or sexualized

We look forward to seeing your clever costumes next Friday, Oct. 29th for Halloween!

Sincerely,
ACIS Administration Team
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วันพฤหัสบดีท่ี 21 ตุลาคม 2564

เรียน ผูป้กครองทุกทา่น

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอเรียนแจง้ให้ทา่นทราบวา่ โรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันฮาโลวีน
ในวันศุกร์ท่ี 29 ตุลาคม 2564 โดยจะมีการจัดกิจกรรมดังตอ่ไปน้ี:

1. กิจกรรมประกวดการแตง่กายดว้ยชุดฮาโลวีนในห้องเรียน
2. กิจกรรมสังสรรคใ์นห้องเรียน
3. กิจกรรม Trick-or-treat โดยโรงเรียนจะมอบถุงขนมขบเค้ียวให้กับนักเรียน

สาํหรับกิจกรรมฮาโลวีนดังกลา่ว ทางโรงเรียนจะจัดข้ึนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) โรงเรียนจะมอบรางวัลการประกวดชุดแตง่กายให้กับนักเรียนท่ีแตง่กายดว้ยชุดท่ี
สร้างสรรค์ และคงความเอกลักษณ์ดัง้เดิมของวันฮาโลวีน ทัง้น้ีขอความกรุณาทา่นผูป้กครอง ตรวจสอบให้แน่ใจ
วา่บุตรหลานปฏิบัติตามระเบียบการแตง่กายดังน้ี:

1. แตง่กายดว้ยชุดฮาโลวีนท่ีไมมี่อาวุธใด ๆ
2. ชุดฮาโลวีนจะตอ้งมีขนาดความยาวท่ีเหมาะสม คลุมสว่นทอ้งของนักเรียน และปฏิบัติตาม

ระเบียบการแตง่กายของนักเรียน (ทา่นสามารถศกึษารายละเอียดไดใ้นคูมื่อนักเรียน)
3. ชุดฮาโลวีนจะตอ้งมีความเหมาะสม และไมน่่ากลัวจนเกินไป

ทางโรงเรียนหวังเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดเ้หน็ความคดิสร้างสรรคใ์นการแตง่กาย และร่วมเฉลิมฉลอง
กิจกรรมวันฮาโลวีนกับนักเรียนทุกคนในวันศุกร์ท่ี 29 ตุลาคม

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ดว้ยความเคารพอยา่งสูง

ฝ่ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส
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亲爱的父母和监护人:

我们很高兴地宣布，我们已为今年的万圣节制定了活动方案，万圣节活动是我校

Phoenix Flames 计划中重要的活动之一。我们将于10 月 29 日举行以下活动以庆祝一年一
度的万圣节：

1 课堂万圣节服装比赛
2 课堂派对
3 学校向每位学生赠送“不给糖就捣蛋”的礼品袋

因为我们要遵守预防 COVID-19的 规定和限制，这些活动都将以推动安全庆祝模式来
庆祝这个备受欢迎的西方节日。一如既往地，服装比赛的获胜者将基于原创性和创造力。请

遵守以下有关服装的准则：

1 没有武器，无论是真的还是假的
2 服装必须长度合适并覆盖学生的腹部（胃），并符合学生着装要求（请参阅我们的学生手
册）

3 请注意，我们有幼儿园学生，所以请不要让服装过于恐怖或性感

我们期待在下周五，即 10 月 29 日的万圣节看到您巧妙的服装！

真挚地，

ACIS 管理团队
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