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Special Newsletter No. 79 / 2017
November 3, 2017
Subject: Ethics Day Camp
Dear Parents and Guardian,
Lertlah School’s policies in education aims to develop students in moral and ethical values, as well as
academics with compassion, understanding, and integrated cooperation between teachers, parents, and students.
The Ethics Day Camp, based on these values, intends to encourage students to learn and to understand the Dharma
concepts as well as to develop themselves and to realize the value of good deeds, and moral and ethical values. Our
students will grow into young adults who are able to face problems and obstacles with strong minds.
With cooperation from 2 monks guest speakers from Wat Thongniem, Lertlah School would like to invite all
Primary 1 to 5 students to participate in this valuable program on Friday, November 10, 2017. The schedule for the
Ethics Day Camp is as follows:
Ethics Day Camp Activities
Friday, November 10, 2017
7:45 am
9:00 am
9:30 am
10:00 am
11:10 am
1:00 pm
3:15 pm
3:30 pm

Morning Assembly
Opening Ceremony by the Chairperson
Meditation Practice
Dharma Activities
Lunch
Group Activities
All P1 – P3 School Bus Students Dismissed
All P1 – P3 Regular Students Dismissed

(Students with after-school classes attend those classes as normal.
Evening activities are for P4 – P5 students.)
3:00 pm
5:00 pm
6:50 pm
6:00 pm
7:00 pm

7:10 pm

Moral Project
Dinner
Prayers
Night Activities
- The MC thanks parents
- The chairperson and teachers offer the four
necessities of a Buddhist monk
Students Dismissed

Remarks:
1. Parents of Primary 4 – 5 students, please attend these activities and register your name at
5:30 – 6 pm on Friday, November 10, 2017 and please bring your child home at the end of activities.
2. Your participation is of great value to your child, therefore we would like to encourage you to
attend and please kindly be on time.
3. Primary 4 – 5 students may take the school van in the morning and be picked up by parents in the
evening.
With best regards,
Lertlah School

Reply Form
(Newsletter Dated November 3, 2017)

I, Parent of __________________________________________________________________________ Class __________

Have received the letter entitled “Ethics Day Camp” and (for P4 - P5 students):
My child will participate in morning and evening sessions and I will arrange his/her transportation.
My child will not participate in the evening session because ____________________________________
__________________________________________________________________________________________
I (parent of Primary 4 - 5 students) will participate in the evening activities at 5:30 - 7:00 pm.

Signed ______________________________ Parent

