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เรื่อง กิจกรรมวันชาติแคนาดา และ เปิดกิจกรรม Let’s talk
เรียน ผูปกครองทราบ
้

ฝ่ายต่างประเทศมีความยินดีที่จะแจ้งรายละเอียดให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
วันชาติแคนาดา ( Canada day Assembly) และวันเปิดกิจกรรม Let’s talk ประจำปีการศึกษา 2561 ใน
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 8.00 - 9.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติแคนาดา
ร่วมกับครูชาวต่างประเทศที่มาจากประเทศแคนาดา เนื่องด้วยโรงเรียนเลิศหล้าของเรามีความความสัมพันธ์อันดี
กับมหาวิทยาลัยหลายแหงในประเทศแคนาดาที
่ใหการสนั
บสนุนครูผสอนมาจั
ดการเรียนการสอนที่โรงเรียนเลิศหลา้
่
้
ู้
อยางต
ดกิจกรรม Let’s talk เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
่ อเนื
่ ่องซึ่งยางเข
่ าสู
้ ่ปีที่ 25 แลว้ และในวันเดียวกันนี้ไดกำหนดเปิ
้
การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนใหมี้ ความสามารถและมีความมัน่ ใจในการใชภาษาอั
งกฤษ ตลอดจนพัฒนาตนเอง
้
ใหสามารถใช
ภาษาอั
งกฤษในชีวิตประจำวันไดเสมื
ดังนั้นเพื่อใหบรรยากาศวั
นชาติแคนาดาและ
้
้
้ อนเจาของภาษา
้
้
วันเปิดกิจกรรม Let’s talk มีความพิเศษกวาทุ
และนักเรียนในการพูด
่ กปีจงึ ขอความรวมมื
่ อมายังคุณครู ผูปกครอง
้
สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษให้มากที่สุดตลอดทั้งวัน ในวันดังกล่าวขอเชิญชวนนักเรียนแต่งกายชุดเสื้อผ้า
สัญลักษณ์สีขาว-แดง ใสมาโรงเรี
ยน ซึ่งเป็นสีของธงชาติอันเป็นสัญลักษณข์ องประเทศแคนาดา (หากไมมี่ ชุด
่
เสื้อผาตามสี
ที่กำหนด อนุญาตใหใส
คะ)
้
้ ่ชุดนักเรียนมาเรียนไดตามปกติ
้
่
โรงเรียนหวังเป็นอยางยิ
งกฤษ
่ ง่ ทีจ่ ะไดรั้ บความรวมมื
่ อจากทุกฝ่ายเพือ่ การพัฒนานักเรียนสูก่ ารเรียนรูภาษาอั
้
อยางยั
่ ่งยืนตอไป
่
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 23/2561
ขาพเจ
ด.ช./ด.ญ.............................................................................................................................ชั้น.................................
้ าผู
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บสารสัมพันธ์เรื่อง กิจกรรมวันชาติแคนาดา และ เปิดกิจกรรม Let’s talk แลว้ มีขอเสนอแนะดั
งนี้..........................................................
้
.............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Spacial Newsletter No. 23/2018
June 22, 2018
Subject: Canada Day & Let’s Talk Activities 2018
Dear Parents,

LertlahGrapeSEED

let’s

TALK

The International Department would like to announce that on Friday, June 29, 2018 there will be
activities for Canada Day and the start of Let’s Talk. This is for all Lertlah members to celebrate
Canada Day with our International teachers. Lertlah School has been in a good relationship with
Canada for 25 years. There will also be the start of Let’s Talk which will encourage and develop
students’ English communication proficiency and their confidence in using English like native
speakers. In order to make this day even more special than previous years, we would like to ask
all Lertlah members to communicate using English all day and we also would like to ask you to
wear a white or red shirt with uniform shorts or skirt. (If your child has no white or red shirt, they
can wear normal school
Thank you for your understanding and support.

With Best Regards,
Lertlah School

Reply Form
(Letter Dated June 22, 2018)
I, Parent of _____________________________________________________________________ Class _____________
Have received the newsletter in regards to Let’s Talk Activities 2018
Comments: _______________________________________________________________________________________

Signed ___________________________ Parent

