February 3rd , 2020
Subject
Dear

Share the Love
Parents and Guardians,

February is a time to celebrate love and friendship in preparation for Valentine’ s Day.
Lertlah School Kaset-Nawamin would like to reinforce the spirit of friendship by getting students
and staff involved in our “Share the Love” activity.
We will be fundraising and making donations for schools, foster homes and hospitals in
Thailand. We are planning to present all gifts and donations on Valentine’s Day! If you would like to
participate in the spirit of sharing, we are looking to collect the following items:
- Toys: New and gently used, for children 1 to 12 years old
- Art Supplies: pencils, crayons, notepads, coloring books, markers
- Clothing: New and gently used, for 1 to 18 years old
- Money: receipts will be available during morning hours in the main lobby
- Non-perishable Food Items: rice, oil, canned goods, etc.
- Hygiene Products: toothbrushes, toothpaste, soap, laundry detergent, towels
You can drop donations off with staff who will be monitoring the Main Lobby from
February 11th -13th,2020.
Sincerely,
Lertlah School Kaset-Nawamin Road
Note: If you are donating second-hand clothing or toys, please ensure they are clean and
ready to use/wear.
....................................................................................................................................................................................

Reply Form : Share the Love
(Please return this slip by February 6th, 2020)
I......................................parent(s) of................................... Nickname : ......................Class...........Number……...
would like to donate (amount) ..............................................baht and will return this slip to the
o Thai homeroom teacher
o staff who will be monitoring the main lobby
would like to donate things at the main lobby
Comments and
suggestions...............................................................................................................................................

3 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง กิจกรรม “แบ่งปันรัก (Share the Love)”
เรียน ผูป้ กครองทุกท่าน
เดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาแห่งมิตรภาพและความรัก โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ จึงจัด
กิ จ กรรม“แบ่ งปั น รั ก ” (Share the Love) ขึ้ น เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ป กครอง นั ก เรีย น และบุ ค ลากรของ
โรงเรียนทุกท่านได้ร่วมส่งต่อความรักและมอบความสุขให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมในวันวาเลนไทน์ที่กาลังจะ
มาถึงนี้
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของต่าง ๆ เช่น ของเล่น (สาหรับเด็กอายุ 1-12 ปี) เสื้อผ้า
(ส าหรั บ เด็ ก ชายและหญิ งอายุ 1-18 ปี ) อุป กรณ์ เครื่อ งเขีย น ข้าวสาร อาหารแห้ ง สิ่งของเครื่องใช้ ต่าง ๆ
(ยาสีฟัน แปรงสีฟัน น้ายาซักผ้า ผ้าเช็ดตัว) ขวดนม นมผงสาหรับเด็ก ยาสามัญประจาบ้าน กระดาษชาระ สาลี
ผ้ารองซับ ฯลฯ โรงเรียนจะนาเงินและสิ่งของที่ ได้รับ บริจาคไปมอบให้ แก่ โรงเรียน สถานสงเคราะห์ และ
โรงพยาบาล (เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์) ผู้ปกครองสามารถบริจาคปัจจัยและสิ่งของ
ต่าง ๆ ได้ที่บริเวณห้องโถง ชั้นล่างอาคาร 1 ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2563
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์
หมายเหตุ เสื้อผ้า และ เครื่องใช้ต่างๆ ขอให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ ไม่ชารุด
...........................................................................................................................................................................

ใบตอบรับกิจกรรม “แบ่งปันรัก (Share the Love)”
(กรุณาส่งใบตอบรับไม่เกินวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563)
ข้าพเจ้า................................ผู้ปกครองด.ช./ด.ญ .............................. ชื่อเล่น.....................ชั้น...........เลขที่.......
ร่วมบริจาคเงิน จานวน............................................บาท พร้อมกับแนบใบตอบรับฉบับนี้
o ฝากมากับนักเรียนให้ครูประจาชั้น
o ส่งมอบให้กบั เจ้าหน้าทีท่ ี่รับบริจาคบริเวณหน้าห้องโถงด้วยตนเอง
ร่วมบริจาคสิ่งของ โดยจะส่งมอบ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับบริจาคบริเวณหน้าห้องโถง
และมีข้อเสนอแนะดังนี้.......................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................

