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Monday January 24, 2022
Dear parents and guardians,

ACIS is excited to announce that next week we will host activities in celebration of the Chinese
New Year! Our festivities will be held on Monday January 31st in honor of our Chinese families
who will celebrate throughout the evening as well as the coming days. On Monday we will host
the following activities for our Phoenix Flames students:

1. All students are encouraged to wear traditional Chinese clothes
2. Student Talent Show
3. Special craft activities during Chinese class
4. Special gift from the school

Student Talent Show
Our talent show will focus on performances that demonstrate aspects of Chinese culture, in
honor of the holiday. If your student is interested in participating, please contact your
homeroom TA. Talent show performances will be limited to 10 total for the entire show, which
will be held during the school day in a special assembly in our school’s cafeteria. The show will
be streamed to Facebook where all parents will be able to view it live.

Students who wish to participate in the Talent Show are responsible for preparing their own
performance and costume. Performances must be previewed by the Talent Show Director,
Mrs Yandell, and Aj. La by Thursday this week in order to ensure that each student is ready
to perform.

If your family has plans to celebrate the new year on the evening of January 31st, your child’s
absence will be excused on February 1, 2022. Please inform your homeroom TA and teacher to
ensure that the excused absence is recorded properly. Also, in honor of the celebration, please
note that homework will be limited on January 31st to support our many students who will be
celebrating with their families.

Thank you so much for your support of our educational program.

Sincerely,
ACIS Administration Team
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วนัจันทรท์ี� 24 มกราคม 2565
เรยีน ผูป้กครองทกุทา่น

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอเรียนให้ทา่นทราบวา่ในวันจันทร์ท่ี 31 มกราคม 2565
โรงเรียนจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันตรุษจีน โดยมีกิจกรรมดังตอ่ไปน้ี:

1. การขอความรว่มมอืใหนั้กเรยีนทกุคนแตง่กายดว้ยชดุจนีโบราณ
2. การแสดงความสามารถพเิศษของนักเรยีน
3. การเรยีนการสอนการทําขนมและงานประดษิฐใ์นชั �นเรยีนวชิาภาษาจนี
4. การมอบของขวญัพเิศษจากทางโรงเรยีน

กจิกรรมการแสดงความสามารถพเิศษของนกัเรยีน
การแสดงความสามารถพเิศษของนักเรยีนจะตอ้งเป็นการแสดงที�เกี�ยวขอ้งกบัวฒันธรรม

และขนบธรรมเนยีมของประเทศจนีเพื�อเฉลมิฉลองวนัตรษุจนี หากบตุรหลานของทา่นมคีวาม
ประสงคท์ี�จะแสดงความสามารถดงักลา่ว สามารถแจง้ความประสงคไ์ดท้ ี�ครผููช้ว่ย (TA) ซึ�ง
ทางโรงเรยีนจะจัดกจิกรรมการแสดงทั �งหมด 10 ชดุ ณ โรงอาหารของโรงเรยีน ทั �งนี�ทา่นผูป้กครอง
สามารถรับชมการแสดงของบตุรหลานผา่นการถา่ยทอดสดทาง Facebook ของโรงเรยีน

สําหรับนักเรยีนที�เขา้รว่มกจิกรรมการแสดงความสามารถ จะตอ้งจัดเตรยีมรปูแบบการแสดง
ชดุการแสดง และอปุกรณป์ระกอบการแสดงดว้ยตนเอง สว่นกําหนดการซอ้มการแสดงจะมขี ึ�นใน
วนัพฤหสับดทีี� 27 มกราคม 2565 โดยมี Mrs. Brittany Yandell และผูอ้าํนวยการโรงเรยีน
เป็นผูค้วบคมุการแสดง เพื�อดคูวามพรอ้มของนักเรยีนสําหรับการแสดงความสามารถในวนัที� 31
มกราคม 2565 นี�

อนึ�ง หากนักเรยีนไมไ่ดม้าเรยีนในวนัที� 1 กมุภาพันธ ์2565 เนื�องดว้ยมกีารเฉลมิฉลองวนั
ตรษุจนีในครอบครัว โรงเรยีนจะไมนั่บเป็นวนัขาดเรยีน ทั �งนี�ขอความกรณุาทา่นผูป้กครองโปรดแจง้
ใหค้รผููช้ว่ย  (TA) และครปูระจําชั �น รับทราบลว่งหนา้หากบตุรหลานไมม่าเรยีนในวนั เวลา ดงักลา่ว
นอกจากนี�โรงเรยีนจะไมม่กีารมอบหมายงานใหก้บันักเรยีนในวนัที� 1 กมุภาพันธ ์2565  เพื�อให ้
นักเรยีนไดม้เีวลารว่มเฉลมิฉลองวนัตรษุจนีกบัครอบครัว
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โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอขอบพระคุณทา่นผูป้กครองท่ีไวว้างใจให้ทางโรงเรียนดูแลบุตร
หลานของทา่น

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ดว้ยความเคารพอยา่งสูง

ฝ่ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส
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2022 年 1 月 24 日星期一
尊敬的家长及监护人：

ACIS 很高兴地宣布，下周我们将举办庆祝中国春节的活动！我们的庆祝活动将于 1
月 31 日星期一举行，有幸和我们的中国家庭一起庆祝，他们将在整个晚上以及接下来的日
子里庆祝。周一，我们将为我们的学生举办以下活动：

鼓励所有学生穿中国传统服装

学生才艺表演

中国特色手工艺活动

学校的特别礼物

学生才艺表演

我们的才艺表演将侧重于展示中国文化各个方面以度春节。如果您的孩子有兴趣参

加，请联系您的班主任和助教。才艺表演整个演出将限制在10个节目，将在上课期间在我校
食堂举行的特别集会中举行。该节目将流式传输到 Facebook，所有家长都可以现场观看。

希望参加才艺表演的学生需要准备自己的表演和服装。表演必须由才艺表演总监、

Brittany校长和 Aj.La 预览。本周星期四之前确保每个学生都准备好表演。

如果您的家人计划在 1 月 31 日晚上庆祝新年，您的孩子将在 2022 年 2 月 1 日请假。
请通知您的班主任助教和老师，以确保正确记录请假。此外，为了纪念庆祝活动，请注意，

家庭作业将在 1 月 31 日有所减少，以支持我们许多将与家人一起庆祝的学生。

非常感谢您对我们教育计划的支持！

真挚地，

ACIS 管理团队
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