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จดหมายพิเศษฉบับที่ 81/2562
13 มกราคม 2563
เรื่อง กิจกรรมวันตรุษจีน
เรียน ผูป
้ กครอง
โรงเรียนเลิศหล้ามีกำหนดจัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาจีนศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ใหนั้ กเรียนไดเรี
น
้ ยนรูเกี
้ ่ยวกับวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน และเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหมของชาวจี
่
ร่วมกับคณะครูและเพื่อน ๆ สำหรับปีนี้ วันตรุษจีนจะตรงกับวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 และกิจกรรมวันตรุษจีนของโรงเรียนจะ
จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ตามกำหนดการดังนี้ค่ะ
กำหนดการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
08.00 - 08.15 - พิธีกรนักเรียนแนะนำประวัติความเป็นมา และความสำคัญของ “วันตรุษจีน”
- ชมภาพวีดีทัศน์ “The animals of Chinese Zodiac”
08.15 - 08.30 ชมการแสดงจากนักเรียน
08.30
เสร็จสิ้นกิจกรรม
ในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งเทศกาลตรุษจีน กรุณาจัดให้นักเรียนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีแดง ซึ่งเป็น
สีแหงเทศกาลวั
นตรุษจีน มาโรงเรียนในวันดังกลาว
าแบบสุ
ภาพ) หรือ นักเรียนสามารถสวมเสือ้
่
่ (เครือ่ งแตงกายและสวมรองเท
่
้
สีแดงแบบสุภาพ คูกั่ บกางเกง / กระโปรงนักเรียน หรือสวมชุดนักเรียนตามปกติคะ่
หมายเหตุ : เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนอาจเปลี่ยนแปลงหรือ งดการจัดกิจกรรม
ดังกลา่ ว โดยโรงเรียนจะพิจารณาจากสภาพแวดลอ้ ม และปัจจัยตา่ งๆ ที่เกี่ยวขอ้ ง
โรงเรียนเลิศหล้าขอขอบคุณผู้ปกครองสำหรับความร่วมมือและการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดีมาโดย
ตลอดมา ณ โอกาสนี้คะ่
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 81/2562
ขาพเจ
าผู
ด.ช. / ด.ญ. .................................................................................................... ชั้น .................................
้
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่อง “กิจกรรมวันตรุษจีน” เรียบรอยแล
ว้
้
ขอเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................
้
..........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูป
้ กครอง
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Special Newsletter No.81/2019
January 13, 2020
Subject: Chinese New Year Activity
Dear Parents,
Lertlah School will hold our first Chinese New Year Activity, which is a part of our Chinese Studies Program,
with the objectives to teach students about the Chinese -Thai customs and tradition; and for student to
celebrate the festivities with friends and teachers. This year, Chinese New Year’s Day will be on Saturday,
January 25, 2020 and Lertlah school will hold the activity on Friday, January 24, 2020 with the following
schedule.
Schedule for “Chinese New Year Activity”
08.00 – 08.15 - Introduction to Chinese New Year’s History and Importance
- “The animals of Chinese Zodiac” Presentation
08.15 – 08.30 Students’ Performance
08.30

Activities Conclusion

To enhance the spirit and atmosphere of the festivities, please arrange for students to dress in red on the
day of the activity (please dress appropriately for school); or students may choose to wear a red shirt
(school appropriate )with their school uniform’s shorts or skirt , or simply their regular school uniform.
Remarks : The activity is subject to change or cancellation due to environmental factors, as
students’ health and safety is our priority.
The school would like to thank you for your kind understanding, cooperation and continuous support.
With warmest regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No.81/2019
I, Parent of _______________________________________________________ Class _____________
have received the letter “Chinese New Year Activity 2019”
Comments: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Signed ______________________ Parent

