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จดหมายพิเศษฉบับที่ 86/2561
28 พฤศจิกายน 2561

การมีชีวิตที่ดีงามและเป็นสุขในสังคมทุกวันนี้ไมใช
อซึ่งกันและกัน โดยไมหวั
่ เรื
่ ่องงาย
่ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การชวยเหลื
่
่ ง
สิ่งตอบแทนดูจะคอยๆ
หายไปจากสังคมไทยอย่างน่าใจหาย ทำอย่างไรที่จะเรียกให้สิ่งดีๆ เหล่านี้กลับคืนมาได้ การส่งเสริม
่
เด็กรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้ช่วยสืบสานความดีงามให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป จึงนับว่าเป็นทางออกที่ทุกคนควร
ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง การปลูกฝังให้เด็กได้รู้จักการให้ การเสียสละ การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น จึงเป็นหน้าที่ของคุณพอ่
คุณแมและคุ
ณครูจะตองช
่
้ วยกั
่ นอบรม สัง่ สอน ตลอดจนเป็นแบบอยางที
่ ด่ ี ใหเด็
้ กไดรู้ ้ ไดเห็
้ นและเขาใจ
้ พรอมที
้ จ่ ะนำไปปฏิบตั ิ
ใหเกิ
งคม อันจะสงผลให
การดำเนิ
นชีวิตของคนในสังคมสามารถอยูร่ วมกั
้ ดประโยชน์ทั้งตอตนเองและสั
่
่
้
่ นไดอย
้ างมี
่ ความสุข
ดวยเหตุ
ผลดังกลาวโรงเรี
ยนเลิศหลาจึ
้
่
้ งจัดกิจกรรม “Sharing is Caring Day” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
โดยมุงส
หวั
่ งเสริ
่ มใหนั้ กเรียนรูจั้ กการแบงปั
่ น การใหโดยไม
้
่ งผลตอบแทน รูจั้ กรักผูอื้ น่ มีจติ ใจเมตตา ปรารถนาใหผู้ อื้ น่ ไดรั้ บความสุข
ซึ่งกิจกรรม นี้นอกจากมุ่งส่งเสริมการเป็นคนดีแล้ว โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแนวบูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ใหนั้ กเรียนไดเห็
สิ้ ง่ ของ ฝึกการวางแผน การแกปั้ ญหา การทำงานรวมกั
พ
้ นคุณคาของการใช
่
่ น และเห็นคุณคาของการประกอบอาชี
่
สุจริต โรงเรียนจึงขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนนำสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ใช้แล้ว แต่ยังมีสภาพดีมาร่วมบริจาคเพื่อให้คุณครู
ประจำชั้นและนักเรียนได้ร่วมกันจัดทำบัญชีสินค้าและตั้งราคาเพื่อจำหน่าย ในลำดับต่อไป ซึ่งเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า
ทางโรงเรียนจะนำไปมอบให้กับสถาบันต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือจากสังคม อาทิ มูลนิธิเด็กด้อยโอกาส โรงพยาบาล
สถานสงเคราะห ์ เป็ น ต ้ น โดยท ่ า นผู ้ ป กครองสามารถมอบสิ ่ ง ของเครื ่ อ งใช ้ ต ่ า งๆ มากั บ นั ก เรี ย นได ้ ต ั ้ ง แต ่
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณทานผู
กทานที
วมมื
่ ปกครองทุ
้
่ ่ใหความร
้
่ อดวยดี
้ เสมอมา
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 86/2561
ขาพเจ
ด.ช./ ด.ญ ....................................................................................................................... ชั้น.............................
้ าผู
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่อง “กิจกรรม Sharing is Caring Day” เรียบรอยแล
ว้ และมีขอเสนอแนะ
ดังนี้
้
้
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No. 86//2018
November 28, 2018
Subject: Sharing is Caring Day
Dear Parents and Guardians,
Compassion, love, and kindness are important values in Lertlah School and its students. We would like our
students to show kindness towards others and society; display compassion towards those who may be
less fortunate, and most, importantly, share and provide opportunities to those who may have less than
us. “Sharing is Caring” includes activities that encourage our students to see the value in sharing, giving
without expecting anything in return, and using their spare time wisely.
Lertlah School received overwhelming support from our students, parents, and teachers, and would like to
continue this tradition of Sharing is Caring Day. The 2018 academic year Sharing is Caring Day will be held on
Friday, December 21, 2018.
Sharing is Caring will involve an integration of various subject areas that will allow our students to use their skills
in a “second-hand market” – Lertlah School would like to invite students and parents to donate their
personal items that are still in good – condition. These items will be sold at the second-hand market on
Sharing is Caring Day, and all proceeds will be donated to selected non-profit organizations and foundations.
Please ensure that your child brings their donations to school starting Thursday, November 29 until Wednesday,
December 19, 2018. These items will be marked by our students and teachers, and they will be for sale during
the Sharing is Caring Day.
Lertlah School hopes to receive your kind cooperation and we wish to thank you for your continued support.
With Best Regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No. 86//2018
I, Parent of _____________________________________________________________ Class ____________
Have received the newsletter entitled “Sharing is Caring Day”
Comments: ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Signed ___________________________ Parent

