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Dear parents, 

 

Please join us this Thursday, October 1st, 2020 for our annual Mid-Autumn Festival and National Day. We 

will celebrate Chinese heritage, and learn all about the Mid-Autumn Festival, a time-honored tradition in 

which families gather and give thanks. Our students will participate in several activities throughout the 

afternoon, including a performance highlighting Chinese language and culture. We encourage you all to 

wear traditional Chinese – style attire. Please see our itinerary below for more information: 

1:45 PM  Kindergarten (PreK – K3) performance in the Canteen 

  Elementary students (G1 – G6) participate in various booth activities and snacks on the 

basketball court   , including: 

• Gong Knock 

• Riddle Lanterns 

• Chopsticks Carry 

• Exhibition of student work 

• And many more! 

3:30 PM  Elementary student performance in the canteen 

                Kindergarten students participate in booth activities and snacks on the basketball court 

4:20 PM  Kindergarten dismissal 

4:45 PM  Elementary performance concludes  
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เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน 

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลวันไหว้
พระจันทร์และวันชาติจีน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2020 ทั้งนีท้างโรงเรียนจะเฉลิมฉลองกิจกรรมดังกล่าวตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีน และท่านจะได้เรียนรู้ประเพณีต่าง ๆ ในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ซึ่งเป็น
ประเพณีของชาวจีนที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาอย่างยาวนาน และจะมีการรวมตัวกันของสมาชิกในครอบครัว 
เพ่ือแสดงถึงความสามัคคีและความกลมเกลียว ในกิจกรรมวันไหว้พระจันทรข์องทางโรงเรียนนั่น นักเรียนจะเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากมายตลอดทั้งช่วงบ่าย รวมถึงการแสดงความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน อนึ่ง
ทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองโปรดแต่งกายด้วยชุดจีนโบราณ และท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้จากกำหนดการที่อยู่ในส่วนด้านล่างของจดหมายฉบับนี้ 

เวลา 13:45 น. การแสดงของนักเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 3 (PreK - K3) ซึ่งจะจัดขึ้นภายใน
บริเวณโรงอาหาร สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา (G1 - G6) จะเข้าร่วมกิจกรรมตามบูธต่าง ๆ และจะมี
อาหารว่างภายในบริเวณสนามบาสเก็ตบอล ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้  

• กิจกกรมการตีระฆัง 
• กิจกรรมโคมไฟปริศนา 
• กิจกกรมทักษะการใช้ตะเกียบ 
• นิทรรศการผลงานนักเรียน 
• และอื่น ๆ อีกมากมาย 

 

เวลา 15:30 น. กิจกรรมการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นภายในบริเวณโรงอาหาร 
นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลจะเข้าร่วมกิจกรรมตามบูธต่าง ๆ ในบริเวณสนามบาสเก็ตบอล 

เวลา 16:20 น.  นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลเลิกเรียน 

เวลา 16:45 น.  นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาเลิกเรียน 

 

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่านผู้ปกครองมา ณ โอกาส นี้ 
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亲爱的父母， 

欢迎参加 2020 年 10 月 1 日（星期四）的中秋节和国庆节活动。我

们将庆祝这一中国的传统节日，并学习有关中秋节的相关知识和传

统习俗。中秋节是一个由来已久的历史文化节日，包含合家团圆和

感恩的传承。我们的学生将在整个下午参加多项活动，包括一场中

国文化的表演。我们鼓励大家穿着传统的中国服饰。 

有关更多信息，请参见下面的介绍： 

下午 1:45 在幼儿园（PreK – K3）幼儿园在餐厅演出 

 小学生（G1-G6）在篮球场上参加各种摊位活动和品尝小吃； 

活动包括： 

锣敲 

猜灯谜 

筷子技术 

学生作品展 

还有很多！ 

下午 3.30 小学生们表演在食堂 

               幼儿园的学生在篮球场上参加摊位活动和小吃 

下午 4.20 幼儿园下课 

下午 4:45 小学下课（G.1-G.6） 

 

 

 

 


