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Dear Parents,  
On November 26th Americana Chinese International School will celebrate the 

American holiday of Thanksgiving. This day is dedicated to giving thanks for our 

lives and all the things we have. In America, we love to celebrate with our families 

and friends by eating food together in a big feast. At ACIS we would like to embrace 

this holiday by having a feast of our own.   
We will host our own Thanksgiving Feast at 11:00AM in our cafeteria for all our 

students. ACIS will provide plenty of chicken and mashed potatoes, as both are 

classic American Thanksgiving foods. In the tradition of Thanksgiving, we would 

love to have our families also provide food to share with classmates for this event. If 

you are interested in donating food, please bring a quantity suitable for approx. 20 

people. We have divided our needs into categories, by grade level. If you would like 

to donate, please return this slip to school by Monday, November 23rd.   
 Please bring all goods to the cafeteria, on Thursday, November 26th.   
Thank you for your participation and Happy Thanksgiving!  

 

PreK – K1  Juice  

K2 – G1  Vegetables  

G2 – G3  Dessert  

G4 – G6  Fruit  

  
  

  
Please fill out the form below indicating whether or not you would like to help us 

celebrate by bringing in a dish from home.   
  
  

(Student Name)  

  

(Grade Level)  

  

(Teacher Name)  

  

(Phone Number)  

  
 Yes, I will bring in a dish for my student to share at lunch  

 No, I do not plan on bringing food.  
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เรียนท่านผูป้กคอรง  
ในวันพฤหัสบดีที ่26 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงเรียนนานาชาติอเมรกิาน่า ไชนีสจะจัดเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้า ซึ่งใน

วันดังกล่าวจะเป็นวันหยุดของชาวอเมริกันเพื่อรำลึกและขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ผลผลิตอดุมสมบูรณ์ ครอบครัวของชาวอเมริกันจะพา
กันกลับภูมลิำเนาไปเยี่ยมครอบครวัและเพื่อนฝูง และจะมีการจดังานเลี้ยงเพื่อรบัประทานอาหารร่วมกัน ดังนั้นทางโรงเรยีนมีความ
ประสงค์ที่จดังานเลีย้งเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลวันขอบคณุพระเจ้า  

ทางโรงเรียนจะจัดงานเลี้ยงวันขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักเรียนทุกคนในเวลา 11.00 น. ภายในบริเวณโรงอาหาร ทั้งนี้
ทางโรงเรียนจะจัดเตรยีมไก่และมนัฝรั่งบด เนื่องจากท้ังสองอย่างนี้เป็นอาหารต้นตํารับในวันขอบคุณพระเจ้าของชาวอเมริกัน ใน
ประเพณีวันขอบคุณพระเจ้า ทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองนำอาหารมาเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานร่วมกัน หากท่าน
ผู้ปกครองท่านใดมีความประสงคท์ี่จะนำอาหารมาบริจาค ทางโรงเรียนขอความกรุณาท่านเตรียมมาในปริมาณที่เหมาะสมสำหรบั
นักเรียน 20 คนโดยประมาณ ซึ่งโรงเรียนได้จดัแบ่งประเภทของอาหารที่ต้องการ ตามระดับชั้นเรยีน หากท่านมีความประสงคต์้องการ
บริจาคอาหาร โปรดกรอกและส่งสลิปท่ีอยู่ดา้นล่างของจดหมายฉบบันี้คืนให้กับทางโรงเรียนภายในวนัจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563  
กรุณานำอาหารทั้งหมดที่ท่านได้เตรียมมาไว้ท่ีภายในบริเวณโรงอาหารของโรงเรียนในวันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤศจิกายน 2563  
ทางโรงเรียนขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่านผู้ปกครองมา ณ โอกาสนี้  
 

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล 1 (PreK – K1)  น้ำผลไม้  
ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง เกรด 1 (K2 – G1)  ผัก  
ระดับชั้นเกรด 2 ถึง เกรด 3 (G2 – G3)  ของหวาน  
ระดับชั้นเกรด 4 ถึง เกรด 6 (G4 – G6)  ผลไม้  

 

  
  

กรุณากรอกแบบฟอรม์ดา้นล่างนี ้เพื่อระบวุ่าทา่นมีความตอ้งการน าอาหารมารว่มในเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าของทาง
โรงเรียนหรือไม่   
  

  

(ช่ือนกัเรียน)  

  

(ระดบัชั้นเรียน)  

  

(ช่ือครูประจ ำชั้น)  

  

(เบอร์โทรศพัท)์  

  

       ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคท่ี์จะเตรียมอำหำรมำให้กบันกัเรียนไดรั้บประทำนร่วมกนั   

       ขำ้พเจำ้ไม่มีควำมประสงคท่ี์จะเตรียมอำหำรมำ  
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尊敬的各位父母//监护人：  

  

美中国际学校将于11月26日庆祝美国感恩节。这一天是为我们的生活和所拥有的一切心存

感恩。在美国文化里，感恩节这一天与家人和朋友一起庆祝美食，一起享用大餐。在美中

国际学校的这次活动中，我们将精心制作的食物来庆祝这个节日。  

  

我们将在当日上午11点，在食堂为所有学生举办感恩节大餐。学校会提供大量的鸡肉和土

豆泥，因为两者都是经典的美国感恩节食品。在感恩节的传统中，我们也希望学生家长能

为这次活动提供食物，和同学们一起分享。如果您有兴趣捐赠食物，请携带约 20 人份量

的食品，我们按年级分类。如果您想捐款，请在11月23日(星期一)前填妥这回条并交回学

校。  

  

请于11月26日（星期四）将所有食物带到食堂。  

  

感谢您的参与！预祝感恩节快乐！  

PreK – K1  果汁  

K2 – G1  蔬菜  

G2 – G3  甜点  

G4 – G6  水果  

 

 

  

  

请填写下面的表格，说明您是否想捐赠食物。  

  

(学生姓名)  

  

(年级)  

  

(班主任姓名)  

  

(电话号码)  

  

       是的， 我会带食物让孩子在午餐时分享  

       不，我没时间准备食物  

 


