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Dear parents, 

We are so excited to announce our upcoming “ACIS Reading Challenge”, starting March 2nd in honor of famed 

American author Dr. Seuss. During the challenge, students will be encouraged to read English-language books of 

their choice and will be rewarded for doing so. The Challenge will run March 2nd – April 23rd, 2021. Throughout this 

event we look forward to seeing a noticeable improvement in reading ability from those students who actively 

participate, specifically G1 – G6 students. 

Each Tuesday throughout the challenge, we will host a special Raffle Event during our Elementary Morning Assembly 

at 8:10. Our Reading Committee will track the progress of each student, G1 – G6, Tuesday to Tuesday. Students who 

read a certain number of minutes will qualify for a Raffle Ticket. During Tuesday’s morning assembly, we will 

randomly pick ticket numbers and the winners will receive special prizes. 

When the Reading Challenge finishes on April 23rd, we will award prizes for the class with the most minutes read on 

average, the student will the most minutes read, and other academic – related prizes.  

For this challenge, we encourage all forms of books: physical, e-readers, MyON, Epic!, etc. and our Reading 

Committee will track necessary data from MyON. For other types of books, you will receive a paper record from your 

homeroom teacher so that you can help track the number of minutes your child reads each week. In the spirit of fair 

competition, we ask that students choose to read books near their reading level and to use any available audio 

features for help only, not as a replacement for reading.  

To kick off the challenge tomorrow, we encourage everyone to dress as their favorite Dr. Suess character. 

If you have recommendations on prizes, other suggestions, or are interested in sponsoring any of the prizes for our 

first annual ACIS Reading Challenge, please contact one of the following individuals: 

Brittany Yandell 
Principal 
 

principal@acis.ac.th 

Thomas Bivens 

Computer teacher,  
Reading Committee Chairman 
 

Thomas.bivens@acis.ac.th 

Mod Johnson 

Family Liaison 
mod.johnson@acis.ac.th 
info@acis.ac.th 

 

Thank you for your support. 

Sincerely, 

ACIS Administration Team 
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เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน   
  

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส ขอเรียนแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบว่า  ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรม “ ACIS 
Reading Challenge” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสรมิและประกวดทักษะการอ่านของนักเรียน โดยจะเริ่มจัดกิจกรรมตัง้แต่วันท่ี 2 มีนาคม 
จนถึง วันที่ 23 เมษายน 2564 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Dr. Seuss ผู้เป็นนักเขียนชื่อดังชาวอเมริกัน ซึ่งภายใน
กิจกรรมในครั้งน้ี นักเรียนทุกคนจะได้รับการสนับสนุนและเลือกอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ และทางโรงเรียนจะมีของ
รางวัลมอบให้กับนักเรียนอีกด้วย ตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรมนี้ ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดในด้านทักษะความสามารถการอ่านโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนในระดับชั้นเกรด 1 ถึง เกรด 6 (G1 - G6)  

ในทุกๆ วันอังคารตลอดช่วงเวลาของการจัดกิจรรมดังกล่าว โรงเรียนจะมีการจับฉลากในช่วงระหว่างเข้าแถวเคารพธง
ชาติของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา (เกรด1-6)  ในเวลา 08:10 น. โดยทางโรงเรียนจะสุ่มเลือกจากหมายเลขฉลาก และผู้ที่ถูก
เลือกจะได้รับรางวัลพิเศษ ทางโรงเรียนจะมีคณะกรรมการที่จะคอยติดตามพัฒนาการในด้านการอ่านของนักเรียนแต่ละคนใน
ระดับชั้นเกรด 1 ถึง เกรด 6 (G1 - G6) ตลอดทั้งสัปดาห์ของการเรียน ซึ่งนักเรียนทีส่ามารถอ่านได้ในเวลาที่กำหนดจะมีสิทธิ์ได้รับ
ตั๋วเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการจับฉลาก  

เมื่อกิจกรรมประกวดทักษะการอ่านสิ้นสุดลงในวันท่ี 23 เมษายน 2564 ทางโรงเรียนจะมีการมอบรางวัลให้กับช้ันเรียนที่
มีนักเรียนอ่านหนังสือคิดเป็นจำนวนนาทีมากที่สุดโดยเฉลี่ย นอกจากน้ียังมีรางวัลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย  

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมและประกวดการอ่านในครั้งนี้ โรงเรียนจะมีการสนับสนุนให้นักเรียนอ่านหนังสือต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นหนังสือแบบเปน็เล่มทั่วไป e-reader MyON Epic! และอื่นๆ โดยทางคณะกรรมการประเมินผลการอ่านจะมีการติดตามข้อมูล
ด้านการอ่านทีส่ำคัญจาก MyON สำหรับหนังสือประเภทอ่ืนๆนั้น ท่านผู้ปกครองจะได้รับใบบันทึกจากครูประจำช้ันของบุตรหลาน 
เพื่อที่จะช่วยให้ท่านสามารถทราบถึงระยะเวลาหรือจำนวนนาทีที่บุตรหลานของท่านได้อ่านในแต่ละสัปดาห์ ทางโรงเรียนขอความ
ร่วมมือให้นักเรียนเลือกอ่านหนังสือท่ีอยู่ในระดับใกล้เคียงกับความสามารถการอ่าน และใช้สื่อประเภทเสียงที่มอียู่เพื่อช่วยเหลือใน
การอ่านเท่านั้นไม่ใช่เพื่อใช้ทดแทนการอ่าน เพื่อเป็นการเริ่มกิจกรรมประกวดทักษะการอ่านในวันพรุ่งนี้ ทางโรงเรียนขอความ
ร่วมมือนักเรียนทุกคนแต่งกายเป็นตัวละครของ Dr. Suess ที่ช่ืนชอบ 

หากท่านผู้ปกครองมีคำแนะนำเกี่ยวกับของรางวัล ข้อเสนอแนะอื่น ๆ หรือสนใจที่จะสนับสนุนรางวัลใด ๆ สำหรับ
กิจกรรมประกวดทักษะการอ่านประจำปีครั้งแรกของโรงเรียน ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 
 

Mrs. Brittany Yandell 

ครูใหญ่ฝ่ายต่างประเทศ 

 

หรือ 

 

principal@acis.ac.th 

Mr. Thomas Bivens 

ครูผูส้อนวชิาคอมพวิเตอร ์ 
ประธานคณะกรรมการประเมินผลการ
อ่าน 

 

Thomas.bivens@acis.ac.th 
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หรือ 

 
Mod Johnson 

ผูป้ระสานงานผูป้กครองและครอบครวั 

mod.johnson@acis.ac.th 
info@acis.ac.th 

 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   
ทางโรงเรียนขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่านผู้ปกครองมา ณ โอกาสนี้   
   
   

 ด้วยความเคารพอย่างสูง   
 ฝ่ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส   
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尊敬的各位家长、监护人: 

我们很高兴地通知您，我校将于 3 月 2 日开始举行「美中国际学校阅读挑战赛」，以纪

念著名美国作家苏斯博士。这次挑战赛，我们鼓励学生选择并阅读自己喜欢的英语书籍，

争取获得奖励。挑战赛将于 2021 年 3 月 2 日至 4 月 23 日举行。我们期待学生能够积极

参与这次活动， 特别期望小学一年级至六年级的学生能在阅读能力方面有所提高。 

挑战赛期间的每周二早晨 8:10( 早会时间），我们都会举办一次特别的抽奖活动。我们的

阅读委员会将持续对一年级至六年级的每一个学生的阅读量进行跟踪，阅读量达到规定时

间的学生将有资格获得抽奖券。在星期二早会中，我们将随机抽取奖券号码，获奖学生将

获得特别奖。 

当阅读挑战赛于 4 月 23 日结束后，我们将颁发阅读时间最长的班级奖、学生个人阅读时

间最长奖，以及其他学术相关的奖项。 

为迎接这项挑战，我们鼓励学生采用各种形式的阅读媒介:各类书籍、电子阅读器、

MyON、 Epic!等等，我们的阅读委员会也将实时追踪 MyON 的后台数据，对于其他类型

书籍的阅读时长，将由班主任来进行书面记录，这样大家就可以帮助追踪孩子每周阅读的

分钟数。本着公平竞争的精神，我们要求学生选择接近自身阅读水平的书籍，任何阅读书

籍的音频辅助工具亦只作为协助用，不可代替阅读。 

为迎接明天开始的挑战赛，我们建议大家装扮成你们自己喜欢的苏斯博士的模样。 

如果您有任何关于奖品及其他的建议，或者有兴趣赞助我们年度首届「美中国际学校阅读

挑战赛」的任何奖品，请联系以下其中任何一个职员: 

 Brittany Yandell 
美国校长 

 

principal@acis.ac.th 

Thomas Bivens 

计算机老师 
阅读委员会主席 
 

Thomas.bivens@acis.ac.th 

Mod Johnson 

家校联络老师 

mod.johnson@acis.ac.th 
info@acis.ac.th 

 

感谢您的支持! 
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此致 

美中国际学校行政团队 


