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Dear Friends and Supporters,
Here we are once again with a newsletter from The Camillian Children’s Home (CSC),
Independent Living Center (IDP) and the Garden of Eden (GOE) for November. Our children returned to
school for the final semester this year at the beginning of this month. At this point in the school year the
lessons start to become more challenging so they all have to study after school as well. Our caregivers are
on hand to explain things if they don’t understand. Our caregivers also give them practical work in life
skills for the future. As always they have lots of routine duties to perform but they are good at welcoming
the visitors and enjoyed doing fun activities with them. Finally, all of us here would like to give you
sincere thanks for visiting and all your help.
สวัสดีค่ะ คุณผูอ้ ่านที่คิดถึงทุกๆท่าน กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสาหรับจดหมายข่าวบ้านเด็ก
ประจาเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ในต้นเดือนพฤศจิกายนเด็กๆของเราเปิ ดเทอมในภาคเรี ยนที่สองซึ่ งเป็ น
ภาคเรี ยนสุ ดท้ายของปี การศึกษา2561 เมื่อถึงปี การศึกษานี้ บทเรี ยนเริ่ มมีความยากมากขึ้นดังนั้นเด็กๆจึงต้อง
เรี ยนหนัง สื อ หลัง เลิ ก เรี ยนเพิ่ ม เติ ม ด้ว ย ซึ่ งผู้ดู แ ลของเราอธิ บ ายบทเรี ยนต่ า งๆหากเด็ ก ๆไม่ เ ข้า ใจ
นอกเหนือจากนั้นผูด้ ูแลของเรายังให้เด็กๆมีการปฏิบตั ิงานต่างๆซึ่ งเป็ นทักษะที่ดีสาหรับชีวิตในอนาคตของ
เด็กๆอีกด้วย แม้วา่ แด็กๆจะมีหน้าที่รับผิดชอบงานประจาของตนเองมากมายในแต่ละวัน แต่เด็กๆสามารถ
ต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมที่ศูนย์ได้เป็ นอย่างดี พร้ อมทั้งสนุ กกับการทากิ จกรรมกับผูใ้ หญ่ใจดี ทุกท่าน ท้ายนี้
สมาชิกศูนย์ทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยือนและช่วยเหลือเรามาโดยตลอด

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คุณแนน ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ และผูป้ ่ วยฯ
ที่อยูใ่ นความดูแลของทางศูนย์ฯ ขอขอบพระคุณทุกท่าน
ช่วงเย็น เด็กๆ เข้าร่ วมมิสซาเพื่อระลึกถึงผูป้ ่ วยที่ได้เสี ยชีวติ จาการป่ วยจากเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่บรรจุ
เถ้ากระดูกของผูต้ ายในเจดียห์ น้าบ้านเด็กชาย
On the 3rd of November Khun Nan provided lunch for all the members of the center, thank you
for all your kindness.
That evening, our children attended a Mass in memorial of our patients who have died as a result
of HIV/AIDS here at the center whose ashes are kept in a Stupa in the front of Children’s Home.

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เด็กสนุ กสนานกับการจับปลาที่ตนเองได้เลี้ยงมาประกอบ
อาหารมื้อเย็นซึ่ งเด็กๆได้เรี ยนรู ้การทางานร่ วมกันและนี่เป็ นการช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย
On Sunday the 4th of November, our children had great fun catching fish for their own dinner,
they learned how to work together and this is good to help with costs.

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เด็กๆได้ซ้อมการเต้นและการแสดงต่างๆเพื่อที่จะขึ้นโชว์บนเวทีใน
วันคริ สต์มาส เด็กบางคนก็ช่วยกันทาโคมไฟเพื่อประดับประดารอบๆศูนย์ ซึ่งตอนนี้เด็กๆของเรากาลังรอวัน
คริ สต์มาสที่จะมาถึงและหวังว่าคงสนุกสนานกับงานงานปาร์ ต้ ี
On the 6th of November the children rehearsed their performance on the stage for Christmas
Day. Some of the children helped to make lamps to decorate around the center. Now our children are
waiting for Christmas and hopefully they will enjoy all activities at the party.

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เด็กๆของเราได้ไปที่ภูเขาเพิ่อช่วยกันปลูกต้นมะนาวซึ่ งเด็กๆมีความ
ชื่นชอบในการทาการเกษตรร่ วมกัน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็ นกิจกรรมที่ดีและสร้างรายได้ให้กบั เด็กๆของเราอีก
ด้วย
On the 8th of November our children went to our mountain farm site to help with the work of
growing many lime trees, they enjoyed working together on the farm. This activity is good and they will
earn form this.

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พนักงานบริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด(มหาชน) ได้มาจัด
กิ จกรรมศิลปะให้กบั เด็กๆ ซึ่ งเด็กๆได้เรี ยนรู้ เกี่ ยวกับการวาดรู ปและการการใช้สี จากพี่ๆ ซึ่ งเด็กของเรา
สนุกสนานที่ได้ทากิจกรรมครั้งนี้ร่วมกัน ขอขอบพระคุณผูใ้ หญ่ใจดีทุกท่าน
On the 10th of November, the staff of Global Green Chemicals Public Company Limited
organized an Art activity for our children. They learned new skill in drawing and painting from these kind
people. All of our children were very happy to do this together. Thank you for all your kindness.

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตระยอง ได้มาจัดกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งน้องๆสนุกสนานกับการเล่นเกมส์ ทายคาภาษาอังกฤษและ
กิจกรรมสนุกสนานต่างๆ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทาให้กิจกรรมในวันนี้ผา่ นพ้นไปด้วยดี และช่วงบ่าย
คุณเมย์ และเพื่อนๆ ได้มาเลี้ยงอาหารว่าง ให้กบั เด็กๆ และผูป้ ่ วยฯ ที่อยูใ่ นความดูแลของทางศูนย์ฯ
ขอขอบพระคุณทุกท่าน
On the 11th of November students from the King Mongkut's University of Technology North
Rayong organized recreational activities. Our children enjoyed playing English games and doing other fun
activities with them. Thank you to all the people who helped to organize this activity for us. At afternoon,
Khun May and her friends provided a light meal for all children and patients at the center. Thank you so
much.

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สมาชิ กศูนย์และน้องๆบ้านเยาวชนอินดิเพนเดนท์ ขอแสดงความ
ยินดีกบั น้องโอปอซึ่ งเคยเป็ นเด็กที่อยูใ่ นการดูแลของบ้านเยาวชนอินดิเพนเดนท์และตอนนี้ นอ้ งเรี ยนจบจาก
มหาวิทยาลัยเรี ยบร้อยแล้ว หลังจากเรี ยนจบน้องได้ทางานที่บริ ษทั ที่ อยูต่ ่างจังหวัดซึ่ งในระหว่างน้องก็รอที่
จะรับใบปริ ญญา และในวันนี้ น้องโอปอก็ไปรั บใบปริ ญญาบัตรที่กรุ งเทพฯจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระ
เจ้า อยู่ หัว มหาวชิ ร าลงกรณ์ บดิ น ทร์ เ ทพยวรางกูร รั ช กาลที่ 10 เราทุ ก คนที่ ศู น ย์มี ค วามภาคภู มิ ใ จกับ
ความสาเร็ จของน้องโอปอและขอให้นอ้ งประสบความสาเร็ จในชีวติ ในอนาคต
On the 15th of November all of the members of The Camillian Social Center Rayong and all
teenagers at The Independent Living Home gathered to congratulate Opo Chadara who is one of our old
girls on having graduated from university. After her graduated, she has been working for a company in a
different province until now during she was waiting for her degree certificate. This morning, she went to
receive her degree certificate from the Thai Prince (King Rama X) at Hall, Bangkok. We are all so proud
of her success and hope for all the best of luck for her in the future.

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คุณกุสุมา และครอบครัว ได้มาเลี้ยงอาหารว่าง ให้กบั เด็กๆ และ
ผูป้ ่ วยฯ ขอขอบพระคุณทุกท่าน และต้องขอขอบคุณคุณยุย้ และครอบครัว ได้มาเลี้ยงอาหารเย็น ให้กบั เด็กๆ
และผูป้ ่ วยฯ ที่อยูใ่ นความดูแลของทางศูนย์ฯ
On the 19th of November Khun Kusuma and her family provided a light meal for our children and
patients in the PCU for which we all thank you for your kindness. That evening, Khun Yui and her family
provided the evening meal for us all and we would like to give you our sincere thanks for your kindness.

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็ นวันลอยกระทงซึ่ งเป็ นประเพณี ของไทยที่สืบทอดกันมาเป็ น
เวลานานเพื่อแสดงความเคารพต่อแม่น้ าที่ให้เราทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากน้ าและขอขมาในสิ่ งที่ทาไม่ดีต่อ
แม่น้ าตลอดทั้งปี ดังนั้นช่วงบ่ายผูป้ ่ วยและเด็กๆที่ศูนย์ได้ทากระทงของตนเองซึ่ งวัสดุทามาจากธรรมชาติคือ
ต้นกล้วยและดอกไม้ต่างๆ ซึ่ งเด็กๆของเรามีความสุ ขมากที่ได้ทากระทงจากฝี มือของตนเองและทดสอบ
กระทงของตนเองว่าสามารถลอยในน้ าได้หรื อไม่ที่บ่อปลาที่สร้างด้วยปูนซี เมนต์ที่หน้าบ้านเด็กชาย พอถึง
เวลา 1 ทุ่ม เด็กๆก็เริ่ มลอยกระทงที่บ่อปลาในศูนย์และเล่นกิจกรรมสนุกสนานต่างๆก่อนเข้านอน
On the 22nd of November, it was Loi Krathong Day. This has long been a part of Thai
traditional culture to give tribute to the river, that all of us benefited from and we apologized to the water
if we did anything to disrespect the water throughout the year. So our children and patients made their
Krathongs in the afternoon from the materials of nature (banana tree and flowers). All were very happy to
make their own Krathongs and tried to float them at fish cement pond in front of Children’s Home. At 7
pm, they enjoyed floating their Krathongs in the fish pond after which there were other fun activities
before bed time.

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คุณนงลักษณ์ และครอบครัว ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อ
ช่วยเหลือเด็กๆ และผูป้ ่ วยฯ ที่อยูใ่ นความดูแลของทางศูนย์ฯ ขอขอบพระคุณทุกท่าน
และเวลาบ่าย 3 โมง คุณวรรณ และครอบครัว ได้มาเลี้ยงอาหารว่าง เนื่ องในวันคล้ายวันเกิดของน้อง
โอลีเวีย ขอขอบพระคุณผูใ้ หญ่ใจดีทุกท่าน
On the 25th of November Khun Nongluk and her family brought lunch for all the members of the
center.
At 3 pm, Khun Wan and her family organized a light meal for our children here on the occasion
of her daughter’s birthday, all of us thank you all for your kindness.
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