Newsletter from The Camillian Children’s Home
November 2014
Dear Friends and Supporters,
Here we are once again with a new newsletter from the Camillian Children’s Home for
November 2014. This month, our children returned to school and they were very happy to see
their friend after the holiday. They had lots of jobs and other activities from school to take care of
but they are good at separating their time with their work. All month, the visitors came to visit
our center and organize activities for our children, as well as donating useful item for our center.
Thank you for all your kindness.
สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านที่คิดถึงทุกๆท่าน กลับมาพบกันอีกแล้ วนะคะสําหรับจดหมายข่าวบ้ านเด็ก
ประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เดือนนี ้เด็กๆก็ได้ เปิ ดเทอมและเจอกับเพื่อนที่โรงเรี ยนและมีกิจกรรม
ทังที
้ ่โรงเรี ยนละที่ศนู ย์ เด็กของเราสามารถแบ่งเวลาเรื่ องการเรี ยนและกิจกรรมที่ศนู ย์ได้ เป็ นอย่างดี ตลอด
ทังเดื
้ อนผู้ใหญ่ใจดีได้ มาเยี่ยมศูนย์และจัดกิจกรรมให้ เด็กๆของเราพร้ อมทัง้ บริ จาคเครื่ องอุปโภคบริ โภค
ให้ กบั ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองของเรา ขอบคุณในความใจดีของทุกท่านที่ได้ สนับสนุนศูนย์
ของเรามาโดยตลอด เรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเรามีเหตุการณ์อะไรที่น่าตื่นเต้ น และ
เป็ นความทรงจําดีๆแก่กนั และกันนะค่ะ

On the 1st of November the junior children attended a lecture about how to take care of
their teeth from the elder brothers, and they will brush their teeth everyday after meals. We hope
they will have good teeth for a long time.
วันที่ 1พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เด็กเล็กที่ ศูนย์ คามิล เลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้ เริ่ ม
กิจกรรมการแปรงฟั น โดยได้ รับการสอนจากพี่ๆที่โตกว่า เพื่อปลูกฝั งในการรักษาความสะอาดในช่องปาก
ของตัวเอง หวังว่ากิจกรรมนี ้จะสามารถลดการฟั นผุของน้ องๆได้ เป็ นอย่างดีคะ่ /ครับ

On the 3rd of November our center organized the Catholic ceremony in front of our
Stupor near the children’ home to remember those patients who were cared for by our center
and passed away during past year.
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็ นวันระลึกถึงผู้ป่วยที่ล่วงลับ ทังนี
้ ้ทางศูนย์คามิลลียน โซเชียล
เซนเตอร์ ระยอง ได้ มอบพิธีบูชาขอบพระคุณ ให้ แก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้ วทังผู
้ ้ ป่วยที่อยู่ในความ
ดูแลของศูนย์ฯ และดวงวิญญาณที่ไร้ มีญาติทกุ ดวง ขอให้ เขาสูค่ ติ

On the 6th of November it was Loi Krathong’s Day. Our children organized the Krathongs and
decorated them with lots of flowers (they are made from a banana tree and banana leave). They were
very happy to float the Krathongs together in water of the fish pool at our center and hope their life
will good for the future.
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 วันนี ้ซึ่งเป็ นวันลอยกระทงตามประเพณีไทย ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล
เซนเตอร์ เด็กๆของเราแต่ละคนต่างตกแต่งกระทงของตนเองอย่างสวยงาม และเด็กๆมีความสุขมากที่ได้ ลอย
กระทงร่วมกันที่สระนํ ้าที่ศนู ย์ของเราเพื่อเป็ นสิริมงคลต่อตนเอง

On the 8th of November the center organized Health Activity’s for all the members to do together
to help take care of their health; our children enjoyed playing sports which they like. Our
children were tired but they were happy to do this activity together to help with their health. วันที่
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองได้ จดั กิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพ ซึ่งเด็ก
ของเราได้ ร่วมเล่นกีฬาหลายชนิด เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองให้ แข็งแรงอยู่เสมอ เด็กๆเหน็ดเหนื่อยกับการ
ออกกําลังกายแต่ก็มีความสุขกับกีฬาที่ได้ เล่นกีฬที่ตนเองชอบ และยังทําสุขภาพแข็งแรงอีกด้ วย

On the 13th of November after dinner, our center organized the birthday party for the
children who were all born this month and on this day we had one of our benefactors join the
party. We wish all of them happiness and strength.
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 หลังอาหารเย็นศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยองได้ จดั
งานเลีย้ งวันคล้ ายวันเกิ ดให้ กับเด็กๆ ที่ เกิ ดในเดือนพฤศจิกายนนี ้ ขอให้ ทุกคนมีความสุขและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงนะค่ะ/ครับ

On the 15th -16th of November a group of students from Kasetsart university came to
organized fun activities for our children. Our children very much enjoyed playing and were
happy with all the activities. They also had the opportunity to attend a seminar on the topic of
“how to do deal with their self-discipline” with a priest (Father Joey). Our children would like to
say thank you to the kind students and good seminar from our Catholic priest.
วันที่ 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 กลุม่ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา ได้ มาร่วมจัดกิจกรรมให้ กบั เด็กๆที่ศนู ย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เด็กๆมีความสุขกับ
กิจกรรมที่พี่ๆได้ มอบให้ กบั เด็กๆทุกๆกิจกรรม ส่วนช่วงเย็นทังพี
้ ่ๆนักศึกษาและเด็กๆที่ยงั ได้ มีโอกาสเข้ ารับ
การอบรมกับคุณพ่อโจอี ้ ในเรื่ องระเบียบวินยั ในตัวเอง ทังนี
้ ้จึงขอขอบพระคุณทุกท่านไม่วา่ จะเป็ นพี่
นักศึกษาหรื อคุณพ่อที่ได้ มอบความสุขและความรู้ให้ กบั เด็กๆค่ะ/ครับ

On the 17th of November Kittiya or Ice won 2nd prize at the school aerobic dance
competition, she was competing with other students from other schools in the same district
where she studies. Other children helped to clean our center in the morning and participated in

cooking a special light meal in the afternoon. They were very happy to have good activities to
do during their holiday from school.
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 น้ องไอซ์ซึ่งได้ เป็ นตัวแทนของโรงเรี ยนชากลูกหญ้ า ได้ เข้ าร่วม
การแข่งขันวิชาการ การเต้ น แอโรบิค ได้ รับรางวัลอันดับที่ 2 ของเขต ส่วนเด็กคนอื่นช่วงเช้ าได้ มีการทํา
ความสะอาดตามบริเวณบ้ านของตัวเองเช่นการตัดหญ้ า การถอนหญ้ า เด็กๆได้ ให้ ความร่วมมือเป็ นอย่าง
ดี นอกนันยั
้ งไม่พอช่วงบ่ายเด็กๆได้ แสดงฝี มือในการทําอาหารว่างเพื่อรับประทานกัน เด็กๆความสุขมากที่
ได้ ทํากิจกรรมร่วมกันในวันหยุดค่ะ/ครับ

On the 19th of November in the morning, our children helped to clean the toy machines
and other places around the center. Then in the afternoon, they participated in cooking a Thai
light meal, which they enjoyed eating very much.
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ช่วงเช้ าเด็กๆร่ วมกันทําความสะอาดเครื่ องเล่นและสถานที่
รอบๆศูนย์ด้วย ส่วนช่วงบ่ายยังมี อาหารพิเศษจากฝี มือของเด็กเองคือกล้ วยทอด ซึ่ง เด็กๆเอร็ ดอร่ อยกับ
อาหารว่างที่ร่วมกันทําในวันนี ้เป็ นอย่างมากค่ะ/ครับ

On the 23rd of November a group of students from Burapa’s university, Chonburi
Province came to organize fun activities for our children at the center and also they donated lots
of books for our center. Thank you very much for your kindness.
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ได้ มาจัดกิจกรรม
ให้ กบั เด็กๆ ที่อยูใ่ นความดูแลของคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง โดยเป็ นกิจกรรมสันทนาการในช่วง
เช้ า และช่วงบ่ายๆ พี่ๆ ได้ มาจัดมุมหนังสือสําหรับเด็กๆ โดยพี่ๆ ได้ ขอรับบริ จาคหนังสือนิทานมาให้ กบั ทาง
ศูนย์และมอบหนังสือให้ กบั เด็กๆของเรา ขอขอบพระคุณคณะนักศึกษา และผู้ปกครองทุกท่านที่มีส่วนร่วม
ให้ กิจกรรมในครัง้ นี ้สําเร็ จไปได้ ด้วยดี

On the 29th -30th of November teachers and students from the nursing faculty at the
Siam University, Bangkok came to visit and organized wonderful activities, and also took our
children to do the beach, it’s not far from the center. Our children had great fun and liked all
activities that they organized and hope they will come to visit us again next year.
That day in the afternoon, the Rukchangnanai Group came to organize entertaining
activities and gave gifts to our children. They also donated money to help all activities of our
center. We would like to say thank you for your kindness.
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสยาม คณะ
พยาบาล ได้ มาเยี่ยมเด็กๆ และผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง และยัง
จัดกิจกรรมสนุกสนานสําหรับเด็กๆ ที่ศูนย์และพาไปทํากิจกรรมที่ทะเล หาดนํ ้าริ น หวังว่าในโอกาสหน้ า
เด็กๆ จะได้ มีกิจกรรมดีๆ เช่นนี ้อีก ขอขอบพระคุณทุกท่าน
0

วันเดียวกันตอนบ่าย กลุ่มรักช้ างนะนาย ได้ มาบริ จาคของและทํากิจกรรมสนุกสนานให้ กับเด็ก
และยังได้ ร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือค่าใช้ จา่ ยภายในศูนย์ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างยิ่ง

All month, our children had a good opportunity to develop their English from two English’s
teachers who often come to teach our children after school. Thank you very much for your kindness.
ตลอดทัง้ เดือน ช่วงเย็นน้ องๆที่ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้ รับโอกาสเป็ นพิเศษ
เนื่องจากได้ มีครู ชาวต่างชาติคือ Mr.Mike แลครูแบงค์ ที่เรารู้จกั กันดีมาสอนภาษาอังกฤษเพิ่มให้ กบั น้ องๆจึง
ขอขอบพระคุณในนํ ้าใจดีของครูทงสองท่
ั้
านด้ วยค่ะ/ครับ
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