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จดหมายพิเศษฉบับที่ 71/2562
11 ธันวาคม 2562
เรื่อง กิจกรรมวันคริสตม
์ าส / การรับบริจาคสิ่งของสำหรับกิจกรรม “Sharing is Caring”
เรียน ผูป
้ กครอง
โรงเรียนเลิศหล้ามีกำหนดจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสในวันจันทร์ท่ี 23 ธันวาคม 2562 เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั เรียนได้ร่วมเฉลิมฉลอง
เทศกาลคริสต์มาสร่วมกับคณะครูชาวต่างประเทศ ได้เรียนรู้วฒ
ั นธรรมของชาวคริสต์และร่วมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ร่วมกัน
ที่โรงเรียนอีกด้วย สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีดังต่อไปนี้ค่ะ
กำหนดการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562
08.00 - 08.50 น. ชมการแสดงความสามารถของนักเรียนที่ชนะเลิศการแขง่ ขัน “Master of Ceremony”
(ระดับอนุบาล 1 - 3) และ Singing Contest 2019 (ระดับอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6)
08.50 - 09.00 น. ประธานมอบเกียรติบัตรแกผ่ ชู้ นะเลิศ
09.00 - 09.10 น. ชมภาพบรรยากาศเทศกาลคริสตม์ าสในประเทศแคนาดา
09.10 - 09.15 น. ชมการแสดงโดยคณะครูชาวตา่ งประเทศ
09.15
เสร็จสิ้นกิจกรรม
กรุณาจัดใหน้ ักเรียนแต่งกายด้วยเสื้อผ้า สีขาว - สีแดง - สีเขียว ซึ่งเป็นสีแห่งเทศกาลคริสต์มาส มาโรงเรียนในวันดังกล่าว
(เครื่องแตง่ กายและสวมรองเทา้ ผา้ ใบแบบสุภาพ) หรือ ชุดนักเรียนตามปกติ
กิจกรรม “Sharing is Caring”
โรงเรียนเลิศหล้ากำหนดจัดกิจกรรม “Sharing is Caring” ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ปลูกฝังจิตสำนึกในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนได้ทำกุศลร่วมกัน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวบรวมสิง่ ของต่างๆ
อาทิ หนังสือ ของใช้ ของเล่นเด็ก เสือ้ ผ้า ของตกแต่ง เครือ่ งใช้ในครัวเรือน ฯลฯ ซึง่ ได้รบั จากการบริจาค นำมาจัดจำหน่าย เปลีย่ นแปลงเป็น
รายได้เพื่อร่วมสมทบทุนกับองค์กรการกุศลต่างๆ ในการนำทุนทรัพย์ไปช่วยเหลือสังคมต่อไป
สำหรับในปีการศึกษานี้ โรงเรียนมีกำหนดจัดกิจกรรม “งานเลิศหล้าวิชาการ” เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ และเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถขึ้นในเดือนมกราคม 2563 ที่จะถึงนี้ และภายในงานดังกล่าว จะมีการออกร้านค้า ซึ่งรวมถึงร้านจำหน่าย
สินค้าทีไ่ ด้จากการรับบริจาคผ่านกิจกรรม Sharing is Caring ในครัง้ นีด้ ้วย สำหรับรายละเอียดอืน่ ๆ ของกิจกรรม “งานเลิศหล้าวิชาการ” นัน้
โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบผ่านจดหมายพิเศษอีกหนึ่งฉบับในโอกาสต่อไปค่ะ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุประสงค์ดังที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น และขอความกรุณาทุกท่านคัดกรองสิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ สำหรับบริจาคเฉพาะที่ยังคงอยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
เหมาะสมกับการนำมาจัดจำหน่าย หรือบริจาคต่อไป รวมทัง้ กรุณาทำความสะอาดสิง่ ของเหล่านี้ เพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายของฝุน่ ละออง
และเชื้อโรคค่ะ ทั้งนี้ ผู้ปกครองสามารถบริจาคสิ่งของดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 โดยสามารถ
มอบให้คุณครูประจำชั้น หรือ ที่ฝ่ายธุรการ โดยกรุณาระบุชื่อ - ชั้นของนักเรียนลงบนหีบห่อสำหรับบรรจุสิ่งของบริจาคให้ชัดเจนด้วยค่ะ
โรงเรียนเลิศหล้าขอขอบคุณผู้ปกครองสำหรับความร่วมมือและการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และ
ขอร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้า
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 71/2562
ขาพเจ
าผู
ด.ช. / ด.ญ. ................................................................................................................... ชั้น ..............................
้
้ ปกครอง
้
ได้รบั จดหมายฉบับพิเศษฉบับเรือ่ ง “กิจกรรมวันคริสต์มาส / การรับบริจาคสิง่ ของสำหรับกิจกรรม “Sharing is Caring” เรียบร้อยแล้ว
มีข้อเสนอแนะดังนี้ ............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผู้ปกครอง
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Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No.71/2019
December 11, 2019
Subject: Christmas Day & Sharing is Caring Activities
Dear Parents,
Lertlah school will be holding our annual Christmas Day Activity on Monday, December 23, 2019. The activity’s
objective is for students to celebrate Christmas Day with our foreign teachers, to learn about this Christian tradition;
and to enjoy the end of the year, while welcoming the new year together with friends and teachers. The activities
details are as follows.
Christmas Day Activity’s Schedule
08.00 – 08.50
08.50 – 09.00
09.00 – 09.10
09.10 – 09.15
09.15

Winners of “ Master of Ceremony” (Kindergarten 1 – 3) & “Lertlah Singing Contents”
2019 (Kindergarten – Primary 6) Talent Show
Award Ceremony
“Christmas in Canada” Presentation
Performance by Lertlah School’s Foreign Staff
Activity’s Conclusion

Please arrange for students to dress in white, red and green, which are the Christmas colors on the day of the activity
(Please dress students appropriately for school). Or students may choose to wear their regular school uniform.

Lertlah School organized the ‘Sharing is Caring Activity’ with the objectives to teach students about the importance
of giving and helping others in need; and to provide the opportunity for parents, students and the school’s personnels
to join one another in making merits. We do so by collecting donations of new and used books, appliances, toys,
clothing, decorative objects, household items, etc. and resell them to raise monetary funds to be sent to various
charitable organization, who provide for those in need.
For this academic year, the school will be introducing the ‘Lertlah’s Academic Fair’ activity for the first time to
showcase our students achievements. The fair will be held sometime in January 2020; and will be presenting the
‘Lertlah Village Market’, which will host various shops including one that sells items we received from our ‘Sharing
is Caring Activity’. Further details about our academic fair will be communicated to you via another edition of our
special newsletter soon.
So please join us and give back to society by donating your items! The school will start receiving donations from
Monday, December 16, 2019 until Friday, January 10, 2020. Students may give their donations to their homeroom
teacher or you may drop them off at the school’s office during that time. We would like to ask for your kind
consideration to only select items in a good condition, a clean state and suitable for selling or donating at a later time.
Please also write student’s name and class clearly on the box or bag containing the donation.
Lertlah School would like to thank parents for your continuous support and cooperation.
With warmest regards,
Lertlah School

Reply form
Special Newsletter No.71/2019
I, Parent of _______________________________________________________________ Class _____________
have received the letter “Christmas Day & Sharing is Caring Activities” and have the following comments:
___________________________________________________________________________________________

Signed ______________________ Parent

