0

Newsletter from The Camillian social Center Rayong
March 2021
Dear Friends and Supporters,
Here we are once again with a newsletter from The Camillian Children’s Home (CSC) and Independent
Living Center (IDP) for March 2021. This month, our children from 2 homes had their final exam at the end of
the month, it is late this year because of Covid. Before their exam our children were very active revising their
lessons. They still had time to manage their duties and take part in activities with visitors. Thank you to all the
kind people in Thailand and people from overseas for helping our children.
สวัสดี ค่ะ คุณผูอ้ ่ านที่ คิดถึงทุกๆท่าน กลับ มาพบกันอีก แล้วนะคะส าหรับ จดหมายข่าวบ้านเด็ก และบ้าน
เยาวชนอินดิ เพนเดนทร์ ลิฟวิ่ง เซนเตอร์ ประจาเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เดือนนี้ เป็ นช่วงสอบปลายภาคของเด็กๆ
ทั้ง 2 บ้าน ซึ่ งเด็กของเราเตรี ยมตัวในการสอบเป็ นอย่างดี ถึงมีจะมีเวลาเรี ยนน้อ ยกับการเรี ยนที่ผ่านมาเนื่ อ งด้วย
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด พร้อมทั้งแบ่งเวลาในการทาหน้าที่ของตนเองพร้อมทั้งกิจกรรมร่ วมกับแขก
ที่มาเยี่ยมได้อย่างดี ทางศูนย์ของเราต้องขอขอพระคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมพร้อมทั้งความช่วยเหลือจากผูใ้ หญ่ใจดีที่อยู่
ต่างประเทศ

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็ นวันแรกที่เด็กๆได้ไปเที่ยวข้างนอกตั้งแต่มีการแพร่ ระบาดของโควิด19 ไวรัส
วันนี้ เด็กได้ไปเที่ยวเกาะแสมสารภายใต้การดูแลที่ปลอดภัยจากทหารของฐานทัพเรื อ สัตหี บ เด็กได้เดินดูระบบ
นิเวศน์ที่สมบูรณ์รอบๆ ก่อนเด็กกลับเด็กๆสนุกสนานและสดชื่นกับการเล่นน้ าทะเลตอนบ่ายในช่วงอากาศที่ร้อน
ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในการจัดกิจกรรมให้กบั เด็กๆของเรา
On the 6th of March 2021, this day was the first day out for our kids since the beginning of Covid. They
visited the Navy in Satahip. They did however continue the recommended procedures to prevent the spread of
Covid. While there they walked through the beautiful gardens, before they enjoyed swimming in the sea during
the hot weather. We would like to give our thanks to the Navy personal for organizing this nice activity for us.

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 น้องๆบ้านอินดีได้ร่วฉลองงานวันเกิดให้กบั น้องปลัก๊ ซึ่งน้องมีความสุขมากที่ได้
เป่ าเค้กและสนุกสนานกับการทากิจกรรมร่ วมกับเพื่อนๆในวันนั้น
On the 9th of March 2021, all the teenagers at our Independ Living Center celebrated Plug’s Birthday, he
was happy to blow out the candles on this cake and did fun activities with his friends.

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 มีผูใ้ หญ่ใจดีได้นาข้าวโพดมาบริ จาคให้กบั ศูนย์ ซึ่ งเด็กๆของเราได้นาไปทา
ขนมหวานและช่วยกันย่างข้าวโพดสาหรับผูป้ ่ วยที่พีซียู นี่เป็ นกิจกรรมที่ดีที่สอนให้เด็กของเราได้ รู้จกั การแบ่งปั น
สาหรับคนอื่นที่อยูร่ ่ วมในสังคม
On the 15th of March 2021, kind people donated a lot of corn. After which, our kids helped to cook it and
they shared it with our Patents in our Palliative Care Unit. It was a good lesson in sharing for them.

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 วันนี้เป็ นวันเกิดน้องพลับ น้องที่บา้ นเยาวชนได้ร่วมกันเฉลิมฉลองงานวันเกิด
ให้กบั น้องพลับ และน้องที่บา้ นเยาวชนได้ทาเค้กเพื่อเซอร์ ในงานวันเกิดน้องพลับ ซึ่ งน้องพลับยิ้มและดีใจเป็ นอย่าง
ยิ่ง เราทุ กคนขออวยพรให้ น้อ งพลับมีค วามสุ ข ร่ างกายแข็งแรง และตั้งใจเรี ยนเพื่อ เป็ นเครื่ อ งมือ ในการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของตนเองต่อไป
On the 17th of March, it was Bab’s birthday. All our teenagers helped him celebrated at the party and
made him a nice cake to surprise him. He was very happy with his big smile. We hope that he is happy, fit and
successful with his studies wishing him all the best of luck for his future life.

วัน ที่ 19 มี น าคม พ.ศ. 2564 น้อ งต้น น้ าซึ่ ง เป็ นเด็ กใหม่ ล่ าสุ ด ที่ เข้ามาอยู่ในการดู แ ลที่ บ้านเด็ ก น้อ งมี
ความสุ ขมากที่ได้อยูร่ ่ วมกับเด็กๆทุกคนที่ศูนย์ ซึ่ง ในระหว่างนี้น้องได้เรี ยนรู้ทกั ษะเบื้องต้นตามวัย พร้อมทั้งเตรี ยม
ความพร้อมด้านการเรี ยนเพื่อจะเริ่ มเรี ยนในปี การศึกษาหน้า
On the 19th of March 2021, Tonnum is our newest child in our Child Care Center. He is very happy
living at our center with the other kids. Now, he is learning basic skills for his age and preparing for school next
semester.

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 ช่วงเช้า สมาชิ กศูนย์ร่วมแสดงความยินดี กับน้อ งอั้ม ที่จบการศึกษาในระดับ
อนุ บาลและจะเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1 ต่อไป ซึ่ งวันนี้ น้องได้รับใบประกาศนี ยบัตรจากโรงเรี ยน เด็กๆ
และสมาชิกที่ศูนย์ร่วมแสดงความยินดี และภูมิใจในตัวน้องอั้มและน้องจะเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ในภาค
เรี ยนการศึ กษาหน้า ขอให้ น้อ งตั้งใจเรี ยนต่ อ ไป ช่ วงบ่ ายน้อ งทั้ง2บ้านช่ วยกันท าความสะอาดบ้านของตนเอง
หลังจากเสร็ จจากการทาความสะอาด น้องๆก็ทาการเกษตรต่อ ในฟาร์ ม วันนี้ หลังอาหารเย็นเด็กๆที่บ้านเด็กได้
ร่ วมกันร้องเพลงวันเกิดให้กบั น้องชะเอมและน้องต้นข้าว เราทุกคนขอให้น้องมีความสุ ข ร่ างกายแข็งแรงและตั้งใจ
เรี ยน
On the morning of the 20th of March 2021, Congratulation where in order for Aum, all of us here are
very proud of her graduating from the Kindergarten Class at School. This is the first step in her education. At that
time, she received a kindergarten graduation certificate, she will move up to grade 1 at primary school for next
semester which starts in the middle of May. That afternoon, our teenagers and kids where all helping to clean
their home after which they all helped around the farm. After dinner that day, our kids helped celebrate the
birthdays of both Cha-aem and Tonkow. All of us here hope that they are happy, fit and will do well with their
studies.

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 เด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลที่ศูนย์ได้เรี ยนรู้ในห้อง Art Music Therapy Room ซึ่งมี
ผูเ้ ชี่ยวชาญมาสอน ซึ่ งเป็ นเสริ มสร้างการพัฒนาด้านอารมณ์ ด้านพฤติกรรม ด้านพัฒนาความคิดผ่านกิจกรรมที่
แตกต่างกันจากผูเ้ ชียวชาญที่มาสอน
On the 21st of March 2021, it was Art Therapy Day in our room that is dedicated for that purpose, with
lessons from the Art Therapist from therapist. This activity helps our kids to improve their emotional, behavior
and phycology.

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็ นวันเกิดของน้องปั งคุง น้องที่บา้ นเยาวชนร่ วมกันเฉลิ มฉลองและร้องเพลง
อวยพรวันเกิดให้กบั ปังคุง น้องปังคุงมีรอยยิม้ ที่มีความสุขที่ได้เห็นเค้ก หลังจากนั้นก้ร่วมกันรับประทานเค้กที่เพื่อน
ได้ทาขึ้นมาเพื่อวันเกิดปังคุงในวันนี้
On the 22nd of March, it was Pangkung’s birthday. Our teenagers celebrated with homemade cake and
fun activities. This he enjoyed very much with a very big smile.

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 เด็กๆที่บ้านเด็กมีความสุ ขที่ๆได้เรี ยนรู้ และฝึ กการทาอาหารและของหวาน
ต่างๆ ซึ่งเด็กได้กินอาหารที่ตนเองได้ทาพร้อมทั้งสามารถนาทักษะนี้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตในอนาคตต่อไป
On the 27th of March 2021, it was cooking day with lessons in cooking and baking. All the kids
enjoy this as they get to eat what they make; it is all good lessons for the future.

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มผูใ้ หญ่ใจดีได้มาเยี่ยมศูนย์พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสนุกสนานให้กบั เด็กและ
ผูป้ ่ วยในศู นย์ พร้ อ มทั้งนาอาหารมากมายมาให้ส มาชิ กของเราได้รับ ประทาน ต้อ งขอขอบคุณ ทุ กท่ านที่ม าจัด
กิจกรรมสร้างรอยยิม้ ให้กบั เด็กและผูป้ ่ วยในศูนย์
On the 28th of March 2021, a group of very kind people paid a visit to our center and organized
entertaining activities for our kids and patients, they also provided many different types of food. Thank you for
making our kids and patients happy.

ดังที่คุณเห็นจากภาพวันนี้ น้องๆบ้านอินดี้ทุกคนใช้อุปกรณ์ทาอาหารและเครื่ อ งอบขนมที่ผูผ้ ูใ้ หญ่ใจดี ได้
สนับสนุนในโครงการที่เราได้เขียนโครงการขอรับบริ จาค ซึ่งน้องๆได้ชื่นชอบในการทากิจกรรมจากอุปกรณ์ใหม่ที่
ได้รับ การสนับ สนุ นมาเป็ นอย่างมากพร้ อ มทั้งยังเป็ นทักษะที่ มีคุณ ค่าสาหรับ เด็กของเราในอนาคตต่ อ ไป ต้อ ง
ขอขอบพระคุณผูใ้ หญ่ใจดีทุกท่านที่ได้ร่วมบริ จาคเงินเพื่อนาไปซื้ออุปกรณ์ทาขนมที่บา้ นเยาวชนอินดี้
As you can see from the days mentioned our teenagers have all been using the cooking and baking
equipment provided by our very generous benefactors. All the teenagers very much enjoy this activity and it
provided them with very valuable lessons for their futures. Thank you to all kind people who donated money for
buying new baking equipment for our teenagers.

Mr. Alfie O' Doherty

Mr. Tom Mulvey
Mr. Francesco Ikuji
Mr. Carl and Mrs. Ann from England

Ms. Ktie McShea

บุคคลากรที่พีซียไู ด้จดั กิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุน้ ให้กบั ผูป้ ่ วยมีความสุ ขและแรงบันดาลใจ ซึ่ งเราหวังเป็ น
อย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่เราจัดขึ้นจะเป็ นสิ่ งที่ทาให้สุขภาพผูป้ ่ วยได้มีสุขภาพที่ดีข้ นึ
The staffs in the Palliative Care Unit have organized many activities for our patients to have inspiration
and happy. We hope these activities are good for recovering our patient’s health who are under taking care of
center.
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