29 November 2013
Dear Parents
Camillian Home Needs Tuna!
The Camillian Home for Children Living with Disabilities has asked us to help them by collecting
cans of tuna for their canteen. Tuna is a main ingredient in a number of dishes they prepare for
the children, their stocks are currently very low, and money is, as always, short.
We ask that you provide us with cans of tuna (any brand, but preferably tuna in brine or water),
and deposit them in one of the two labelled containers that will be available outside the School
Office and the Student Information Centre from Monday 2 until Friday 6 December.
We have a long and close relationship with the Home, raising funds through a number of school
activities to support the wonderful work they do providing essential support and opportunities for
less fortunate children, sending our students on Community Service activities there and
occasionally helping with decorations. You can find more information on the Home at
http://www.camillianhomelatkrabang.org.
Your kind donations will be gratefully received by the Home and our children will enhance their
awareness of and compassion for others less fortunate than themselves.
Please give generously.
Yours faithfully

G Rogers
Senior Teacher
Operations/ Communications

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
เรี ยน ท่านผูป้ กครอง
บ้ านเพือ่ คนพิการต้องการทูน่าด่ วน!
เนื่องด้วย บ้านเพื่อคนพิการ โดยมูลนิธิคณะนักบุญคามิลเลียนแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่ วมมือจากโรงเรี ยนนานาชาติ
บรอมส์โกรฟ เนื่องจากขาดแคลนทูน่ากระป๋ องสาหรับทาอาหารให้แก่ผพู ้ ิการ ทูน่ากระป๋ องถือเป็ นส่วนประกอบสาคัญสาหรับ
รายการอาหารของผูพ้ ิการ และทุนทรัพย์ในการจัดซื้ออาหารก็มีไม่เพียงพอ
ดังนั้น ทางโรงเรี ยนจึงขอความอนุเคราะห์ทุกท่านโปรดบริ จาคทูน่ากระป๋ อง (ยีห่ อ้ ใดก็ได้ แต่ควรเป็ นประเภททูน่ากระป๋ อง
ในน้ าเกลือ) ทางโรงเรี ยนจะจัดเตรี ยมกล่องสาหรับรับบริ จาคจัดเก็บทูน่ากระป๋ องไว้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สานักงานโรงเรี ยน
และที่ศูนย์บริ การข้อมูลนักเรี ยน เปิ ดรับบริ จาคตั้งแต่วนั จันทร์ที่ 2 ธันวาคม เรื่ อยไปจนถึงวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคมนี้
โรงเรี ยนนานาชาติบรอมส์โกรฟดาเนินงานสนับสนุนบ้านเพื่อคนพิการ โดยมูลนิธิคณะนักบุญคามิลเลียนแห่งประเทศไทย
มาเป็ นเวลานาน มีการดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อระดมเงินบริ จาคไว้สนับสนุนกิจการและเปิ ดโอกาสให้แก่ผพู ้ ิการ มีการส่ง
นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียง รวมถึงการช่วยเหลือด้านการตกแต่งสถานที่เช่นกัน ท่าน
สามารถดูรายละเอียดงานของทางศูนย์เพิ่มเติมได้ที่ http://www.camillianhomelatkrabang.org
ผูพ้ ิการจากบ้านเพื่อคนพิการจะรับทูน่ากระป๋ องที่บริ จาคไว้ดว้ ยความขอบคุณในน้ าใจอันดีที่ทุกท่านมอบให้ และนักเรี ยน
ของเราจะรู ้สึกเห็นใจและตระหนักถึงความยากลาบากของผูพ้ ิการที่ขาดแคลนและไม่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ
ขอเชิญชวนทุกท่านโปรดมอบน้ าใจและความช่วยเหลือแก่ผดู ้ อ้ ยโอกาสมา ณ ที่น้ ี
ขอแสดงความนับถือ

G Rogers
Senior Teacher
Operations/ Communications

