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Dear parents, 

Happy Chinese New Year! We are excited to celebrate the season with our students. This year our 
School Board, in conjunction with several parent representatives and our PTG leadership committee, 
agreed to our school hosting a series of classroom – related activities for our students. This decision was 
made in light of Chiang Mai, and Thailand’s current COVID-19 concerns. To clarify, we will not host a 
school-wide performance to celebrate the new year, as we did last year. Instead, we are focusing on 
educational, and student-driven activities that began yesterday February 1st and will continue through 
February 12th.  In these activities and projects, our students will learn more about Chinese New Year, its 
cultural meaning, ways it is celebrated and lingual phrases and blessings associated with the holiday.  

On February 12th, we encourage all students and staff to dress in traditional or typical Chinese – 
style clothing to celebrate the new year, as our students show off the work they have completed in class 
with an exhibition. If you have any questions, concerns, or suggestions regarding these activities please 
email us at info@acis.ac.th.  

 

Thank you for your cooperation and support! 

Sincerely, 

ACIS Administration Team 
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เรียน ทานผูปกครองทุกทาน 

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกานา ไชนีส มีความรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งทีจ่ะไดรวมเฉลิมฉลองเทศกาลวันตรุษจีนประจำป

2564 กับนักเรียน ซึ่งในปนี้ทางคณะกรรมการบริหารของทางโรงเรียน ตัวแทนของผูปกครอง และคณะกรรมการชมรมผูปกครอง 

(PTG-C) ไดเห็นชอบท่ีจะจัดกิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีนภายในหองเรียน ท้ังน้ีการตัดสินใจดังกลาวสืบเน่ืองมาจากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ในจังหวัดเชียงใหมและประเทศไทย ในปนี้ทางโรงเรียนจะงดการจัดกิจกรรมการแสดง

วันตรุษจีนของนักเรียน โดยโรงเรียนจะมุงเนนในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และใหผูเรียนไดลงมือ

ปฏิบัติ เรียนรูและดำเนินกิจกรรมของเทศกาลวันตรุษจีนดวยตนเอง ซึ่งทางโรงเรียนไดดำเนินการจัดกิจกรรมดังกลาวตั้งแตเมื่อวาน

น้ีีีวันที่ 1  ถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564 ภายในกิจกรรมและโครงการตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น นักเรียนทุกคนจะมีโอกาสไดเรยีนรู

เก่ียวกับธรรมเนียมประเพณดีั้งเดิม การเฉลิมฉลอง วลีภาษาจีน และคำอวยพรเน่ืองในเทศกาลวันตรุษจีน 

อนึ่งในวันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2564 ทางโรงเรียนขอความรวมมือนักเรียน และบุคลากรทุกคนแตงกายในชุดจีนแบบ

ดั้งเดิมหรือจีนโบราณเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันตรุษจีน นอกจากนี้ในวันดังกลาว ทางโรงเรียนจะจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ

นักเรียนขึ้น หากทานมีคำถาม ขอสงสัย หรือคำแนะนำใด ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมดังกลาว โปรดสงอีเมลสอบถามมายังฝาย

บริหารของทางโรงเรียนไดท่ี info@acis.ac.th 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ทางโรงเรียนนานาชาติอเมริกานา ไชนีสขอขอบคุณทานผูปกครองท่ีใหความรวมมือดวยดีเสมอมา 

 

 ดวยความเคารพอยางสูง 

 ฝายบริหารโรงเรียนนานาชาติอเมริกานา ไชนีส 
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尊敬的各位家长/监护人: 

 

春节快乐! 我们很高兴能与学生一起庆祝这个节日。今年，学校董事会与几位家长代表和
家委会(PTG) 达成一致共识，同意学校在课堂里为学生举行一系列的相关活动。我们是根据泰国和
清迈目前对 COVID-19 疫情的关注而作出这个决定的。也就是说，我们不会像去年那样举行全校性
的庆祝新年演 出。取而代之的是，我们将把这次活动的重点放在从昨天 (2 月 1 日) 开始并将一直
持续到 2 月 12 日的日常教学以及学生自主活动中。 通过这些新年庆祝活动，我们的学生将学习更
多有关中国农历新年文化、意义、庆祝方式以及相关的祝福语等。 

 

我们鼓励所有学生和教职员工在 2 月 12 日穿着传统或经典的中国服饰来庆祝中国农历新
年。我们的学 生将通过展览的方式，将他们在课堂上完成的作品展示出来。如果大家对这些活动
有任何疑问或建议， 请发送电子邮件至 info@acis.ac.th。 

 

感谢您的合作与支持! 

 

此致 

美中国际学校行政团队 
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