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Friday February 11, 2022
Dear parents and guardians,

We are excited to announce our Semester 2 donation event, “Spark Some Love Donation
Drive”, running from Monday February 14th - Monday February 28th. All proceeds and
donated items will go to benefit the FMRTH foundation of Chiang Mai. This organization
supports children and adults with disabilities. The “Spark the Love Donation Drive” consists of
the following elements:

Student Writing Project
Throughout the next two weeks in class, students will utilize some of their  weekly writing
workshops to create cards, poems, and other written works to send to the members of FMRTH.
Their written works will be based on the theme “Love and Giving”. It is our hope as a community
that these cards, letters, etc will be a source of encouragement for the members of the FMRTH
foundation.
All works will be submitted by February 28th and thoroughly cleaned using our UVC Ozone
lights before being delivered.

Donation Drive
Along with our students, our entire community has an opportunity to donate the following items
to FMRTH:

● Snacks
● Milk
● Eggs
● Cooking oil
● Cooking Products
● Shampoo
● Soap
● Toothpaste
● Toiletries

Cash donations are also accepted by bank transfer to the following account:
Bangkok Bank : Branch Big C Donchan Chiang Mai
Account Number: 615-0-34699-4

To learn more about FMRTH, please visit their website: fmrth-chiangmai.com
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Thank you so much for your support of our donation drive as we provide our Phoenix Flames with an
opportunity to SPARK some inspiration in a different way.

Sincerely,
ACIS Administration Team
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วนัศกุรท์ี� 11 กมุภาพันธ ์2565
เรยีน ผูป้กครองทกุทา่น

ทางโรงเรยีนนานาชาตอิเมรกิาน่า ไชนสี ขอเรยีนแจง้ใหท้า่นทราบวา่ในเดอืนกมุภาพันธ์
2565 ในภาคเรยีนที� 2 นี� โรงเรยีนไดจั้ดโครงการ “Spark Some Love Donation Drive” โดย
โรงเรยีนจะขอรับการบรจิาคสิ�งของ ตั �งแตว่นัจนัทรท์ ี� 14 - 28 กมุภาพนัธ์ 2565 ซึ�งสิ�งของทั �งหมด
จะนําไปบรจิาคใหก้บัศนูยส์งเคราะหบ์คุคลปัญญาออ่น ภาคเหนอื จังหวดัเชยีงใหม่ เป็นศนูยช์ว่ย
พัฒนาเด็กปัญญาออ่นทั �งรา่งกาย และจติใจ ทั �งนี�โครงการ “Spark the Love Donation Drive” จะ
ประกอบไปดว้ยกจิกรรมดงัตอ่ไปนี�:

โครงการประดษิฐ ์และวาดเขยีนของนกัเรยีน
ในชว่งเวลาสองสปัดาหท์ี�จะถงึนี� นักเรยีนจะใชเ้วลาในระหวา่งคาบเรยีนในการประดษิฐก์ารด์

และงานวาดเขยีน เพื�อมอบใหก้บัศนูยส์งเคราะหบ์คุคลปัญญาออ่น งานฝีมอืดงักลา่วจะแสดงถงึการ
แบง่ปันความรักและการให ้ “Love and Giving” งานฝีมอื และวาดเขยีนทกุชิ�น จะมกีารฆา่เชื�อ
ทําความสะอาดดว้ยเครื�องอบโอโซน UVC กอ่นสง่มอบใหก้บัศนูยส์งเคราะหใ์นวนัจันทรท์ี� 28
กมุภาพันธ ์2565

การเปิดรบับรจิาคสิ�งของ
นอกจากการมอบงานฝีมอืของนักเรยีนแลว้ ทางโรงเรยีนไดเ้ปิดรับบรจิาคสิ�งของดงัตอ่ไปนี�:

● ขนม
● นม
● ไข่
● นํ�ามนัสําหรับปรงุอาหาร
● อปุกรณทํ์าอาหาร
● แชมพู
● สบู่
● ยาสฟัีน
● อปุกรณสํ์าหรับอาบนํ�า

นอกจากนี�ทา่นสามารถบรจิาคเป็นเงนิสดโดยการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารดงัตอ่ไปนี�:
ธนาคารกรงุเทพ : สาขาบิ�กซดีอนจั�น เชยีงใหม่

เลขที�บญัช:ี 615-0-34699-4

ทา่นสามารถเขา้ไปศกึษารายละเอยีดของศนูยส์งเคราะหบ์คุคลปัญญาออ่น ภาคเหนอื
จังหวดัเชยีงใหมไ่ดท้ี�เว็บไซต:์ fmrth-chiangmai.com
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จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบและขอความอนุเคราะหใ์นการบรจิาครว่มกนั

โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอขอบพระคุณสาํหรับความชว่ยเหลือสนับสนุนของทา่นผูป้กครอง
มา ณ โอกาสน้ี

ดว้ยความเคารพอยา่งสงู

ฝ่ายบรหิารโรงเรยีนนานาชาตอิเมรกิาน่า ไชนสี
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星期五，2022年2月11日

尊敬的家长及监护人：

我们高兴地向您宣布关于第二学期的捐助事宜：“爱心捐助活动” 将于2月14到2月28日进行。
所有收到的捐款将会赠予清迈FMRTH基金会。 该组织用于帮助有残疾的孩子和成年人。“爱心捐
款活动”主要包括以下内容：

学生写作项目：

在持续的两周课堂时间中，学生们会在他们每周的写作课堂中来创作卡片、诗歌和其它的书

面作品，这些作品会发送给 FMRTH 的成员。作品将以“爱与给予”为主题，我们希望这些卡片、信
件等能够给予 FMRTH 基金会成员带来鼓励。
所有的作品将于2月28日提交，这些作品在邮寄之前，均会使用UVC灯进行消毒清洁。

多种捐助方式

除了我们的学生，学校的整个社区可通过以下方式进行捐助：

● 甜点

● 牛奶

● 鸡蛋

● 食用油

● 熟食

● 洗发水

● 肥皂

● 牙膏

● 洗浴用品

您也可通过银行转账的方式进行捐助，银行信息如下：

（曼谷银行）Bangkok Bank : Branch Big C Donchan Chiang Mai
（帐号）Account Number: 615-0-34699-4

如果您对于FMRTH希望有更多的了解，可点击网站fmrth-chiangmai.com进行查询。

感谢您对我们此次捐助事宜的支持！我们希望通过不同的方式和机会来展现孩子们的光芒！

此致敬礼

ACIS 行政团队

mailto:info@acis.ac.th
http://www.fmrth-chiangmai.com/index.php?route=common/main

