Dear Parents,
Everyone wants the best for their kids. They are our future; a future that we hope
will be brighter and better. We feel so down when something bad happens to our loved
ones. We will do anything to make them feel special and comfortable. But what about
the people who for one reason or another don't have warmth of home and do not have
the privilege of being taken care of by a family and must live on the streets or slums.
Winter is here and it can be very harsh. Lucky ones like us can have luxury of getting
under our blankets and feel warm and comfortable, but many homeless suffer and
sometimes die during winter. There are people sleeping on the road sides or under the
bridge. Unfortunately there will be many people who will find it hard to provide
themselves or their family the required comfort and warmth.
Our goal is to help as many people as possible. Giving blankets, warm clothes and
warm shawls is a great way to help them. For us it is not a big thing, but it will be a big
thing for all the poor people who can't afford it. Visma family is seeking your support to
bring some winter warmth to so many people. You can pack your donations and give it in
Vrajbhoomi bus or can send it to our transport office in School.

Regards
Students of Std. 9th Std


Note: We will accept donations in plastic bags also, but we will appreciate if you can give it in
a paper or cloth bag.

વ્શારા આત્ભીમ સ્લજનો......!!!
કેભ છો?
ઠંડીની ભજા ભાણતા શળો નશી!!!?
ણ, આ ગુરાફી ભોવભભાં આલતા અનેક વલચાયોભાં એક એલો હપ
ુ ં ાો વલચાય ણ આલી જામ છે ,
કે ઠંડીથી ફચલાની લાત તો દૂય, ળયીય ઢાંકલા ણ જેની ાવે પુયતા કડા નથી તેઓ અત્માયે શુ ં કયતા
શળે?
ં ૂ ભેલીને ફેઠેરા આણને યસ્તાની એક ફાજુભાં ટુટીયુ ં લાીને ડી યશેરા એ ભાણવોનો
ઘયભાં હપ
વલચાય આલે છે કે નહશ ? અને નથી આલતો તો કેભ?
સ્લેટય, ટોી ને શાથભોજાં શેયીને પયતા આણા ફાકની વાભે ઠંડીભાં એક કડું શેયીને રાકડાના
કે ઘાવના વશાયે ફનાલેર ઘયભાં યશેતા એ છોકયાઓ ણ કોઈના દમનાં તાયરા તો છે જ ને ? અને જો તેને
ં ૂ ભે તો એનાથી રૂડું શુ?ં
ણ આલી હપ
વભાજ વેલાની લાતો કે કામોની વયાશના કયલાની જગ્માએ કદાચ આલી કોઈ વ્મક્તતને ખયે ખય
જરૂહયમાત ના વભમે ભદદ કયી ળકીએ તેન ુ ં નાભ જ “વેલા”.
વ્રજભ ૂવભ ળાા આ લે ફૂટાથય, યે લ્લેસ્ટેળન કે ફવ સ્ટેળન અને ઝંડટીભાં રૂફરૂ જઈ દયે ક
જરૂહયમાતલાી વ્મક્તતઓને ગયભ કડા, સ્લેટય, ળાર જેલી અનેક લસ્ત ુઓ આલાનો વંકલ્ કમો છે .
જો આના ઘયે ણ આલા જૂના ઉમોગભાં રીધેરા કે ન રીધેરા ગયભ કડા, સ્લેટય, યજાઈ, ળાર
લગેયે શોમ તો આ ણ તે આી આ વત્કામભ
ય ાં જોડાઈ ળકો છો.
આના આેરા કડા કે સ્લેટય શેયીને પયતા એ ફાકને જોઈ કદાચ એની ગયીફ ભાતાના ચશેયા
ય જે શાળ અનુબલાળે તે કદાચ આે કોઈને આેરી જીલનની વલોત્તભ બેટ શળે......
આના સ્નેશાધીન
ધોયણ-૯ ના વલદ્યાથીઓ
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