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Dear Parents/Guardians, 

 

We are pleased to inform you that this year’s ACIS Christmas program will be held on Friday the 
18th of December, 2020 starting from 9.00am – 1.00pm at ACIS campus.  
 

• 08.30am – 08.50am   Registration.  

• 09.00am – 9.30am Opening Ceremony. 

•    09.40am – 12.00pm Christmas Performances. 

• 12.15pm – 1.00pm Lunch and Activities. 

• 1.00pm – Dismissal 

 

Please drop students at school no later than 8.45, this to give them time to prepare and to be 
ready for the show. Students will be ready for pick up after lunch. 

 

In addition to the Christmas performances, there are also other activities that the school has 
prepared for the children, to bring them happiness and enjoy the Christmas event with all 
families of ACIS. 

Activities Include:  

- “Lucky Numbers” – invitation raffle 
- Free popcorn and candy floss  
- Buffet meals and snacks prepared by the school for parents and students (The snacks 

and drink will be served from 9.00am, Lunch will ready to serve at 12.00pm onwards) 
 
We would like to thank you for your support and we would like to invite everyone to our 

Christmas Program 2020.  Join us for this special time of the year at ACIS.  
 
 
Yours faithfully,  
Americana Chinese International School  
 
 
 
 
Remark 1. Invitation card will be given at registration point. 
                     Tel.053-142517 
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เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน 

 
ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีสมีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบว่า กิจกรรมวันวันคริสต์มาสของ

โรงเรียนในปีน้ีจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18  ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 13.00 น. ซึ่งกำหนดการจะอยู่ด้านล่างนี้ 
 
• 08.30 น. ถึง 08.50 น. ลงทะเบียน 
• 09.00 น. ถึง 9.30 น. พิธีเปิด 
• 09.40 น. ถึง 12.00 น. การแสดงคริสต์มาสของนักเรียน 
• 12.15 น. ถึง 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันและกิจกรรมต่างๆ 
• 13.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมและนักเรียนเดินทางกลับบ้าน 
 

อนึ่งทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง โปรดมาส่งบุตรหลานของท่านก่อนเวลา 8.45 น. เพื่อที่นักเรียนจะได้มี
เวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนการแสดงกิจกรรมวันวันคริสต์มาส ท่านสามารถมารับบุตรหลานชองท่านได้ ภายหลังจากเสร็จ
สิ้นกิจกรรมดังกล่าว 

นอกจากการแสดงกิจกรรมวันคริสต์มาสแล้ว โรงเรียนยังได้เตรียมกิจกรรมอื่น ๆ ไว้สำหรับนักเรียนทุกคน เพื่อที่จะให้
นักเรียนทุกคนได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขในวันคริสต์มาสร่วมกับครอบครัวและทางโรงเรียน กิจกรรมในวันครสิต์มาส
จะประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้ 

1. การจับฉลาก (Lucky Numbers) 

2. บูธแจกป๊อปคอร์นและสายไหม 

3. อาหารบุฟเฟ่ต์และของว่าง ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดเตรียมไว้ให้สำหรับท่านผู้ปกครองและนักเรียน โดยทางโรงเรียนจะเริ่ม
บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. สำหรับอาหารกลางวันจะเริ่มบริการตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีสขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือด้วยดีเสมอมา และทาง
โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะได้ต้อนรับท่านผู้ปกครองทุกท่านในกิจกรรมวันคริสต์มาสของทางโรงเรียน 
 
ด้วยความเคารพอย่างสูง 
ฝ่ายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่า ไชนีส 
 
หมายเหตุ: ท่านผู้ปกครองทีไ่ด้รับบัตรเชิญที่จุดลงทะเบียน 
หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ ท่านสามารถติดต่อทางโรงเรียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-142517 
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亲爱的父母/监护人， 

  

         我们很高兴地通知您：今年的ACIS圣诞节计划将于2020年12月18日（星期五） 

上午9:00至下午1:00在ACIS校园举行。具体活动时间如下： 

  

*08.30am – 08.50am签到。 

*上午09.00 –上午9.30开幕式。 

*09.40am – 12:00 圣诞表演。 

*中午12.15 –下午1:00午餐和活动。 

*下午1:00 –活动结束 

  

         请您在不迟于8.45的情况下，将学生送到学校，以便他们有时间为演出做准备。 

午餐后，家长可以接学生回家。 

        除了圣诞节表演外，学校还为孩子们准备了其他活动，让他们快乐的与ACIS的所有 

家人一起享受圣诞节活动。 

  

活动包括： 

                      幸运数字” –抽奖活动 

                      免费爆米花和棉花糖 

  

         学校为家长和学生准备了自助餐和小吃（小吃和饮料从9.00am开始提供，午餐 

将从中午12点开始提供） 

          我们感谢您的支持，并邀请所有人参加我们的2020年圣诞节计划，与我们共同分享ACIS的 

这一特殊时间。 

  

真诚的感谢您 

  

美中国际学校 

 

                                                                                                                 备注1.邀请卡将在注册点出示 

  

                                                                                                                            电话053-14251 

 
 


