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Překlad dopisu od sponzorovaného dítěte

Drazí,
konečně se letos blíží Vánoce a já Vám všem přeji veselé Vánoce a úspěšný nový rok 2016.
Nyní studuji Průmyslový institut. Zvolil jsem si obor Počítačový operátor a programátor. Název mé
školy je Government Industrial Training Institution a je v Honavaru. Ve škole máme tyto předměty:
praktický seminář mléčné výroby, vedení deníku a také teoretické předměty týkající se mléčné
výroby. Náš učitel se jmenuje pan Vasudev a učí nás velmi dobře. Ráno míváme teoretické předměty
a odpoledne praktické. Učíme se každý den od 8 hodin ráno do 4 hodin odpoledne. Já přijíždím do
školy v 6.30 ráno autobusem a vracím se opět autobusem ve 4 hodiny odpoledne. Mám průkazku na
autobus.
Když jsem do nové školy nastoupil, nikoho jsem zde neznal, ale teď tady mám spoustu kamarádů.
Naučil jsem se ovládat počítač, psát a malovat na něm. Všechny tyto předměty se učíme nejprve
teoreticky, a pak je procvičujeme v počítačové pracovně. Musíme plnit pokyny vyučujícího. Nyní již
rozpoznám všechny klávesy na klávesnici.
V našem centru se konal workshop, kde byla vyplácena stipendia. Já jsem se této akce také zúčastnil.
Pracovníci centra nás nabádali, abychom studium neukončili předčasně, a také nás informovali o
pracovních příležitostech po řádném dokončení studia. Rozdělili nás do tří skupin a měli jsme za úkol
vytvořit most pomocí nití a párátek. Během této aktivity nám vysvětlovali, že je potřeba nejprve si
stanovit cíle a pro dosažení těchto cílů je nutné dobře se učit, rozvíjet komunikační dovednosti a
soutěživého ducha. Dokonce ani v náročných situacích během studia bychom to neměli vzdát.
Interaktivní část mezi skupinami vedla paní Regina a bylo to pro nás velmi užitečné.
V naší vesnici se konalo setkání rodičů a příjemců sponzorské pomoci. Toto setkání vedla paní Regina
a paní Priya. Hovořily o utváření pout mezi rodiči a dětmi. Také vedly aktivitu zaměřenou na dosažení
úspěchů při studiu, díky čemuž by nás společnost měla uznávat a my bychom na sebe měli být pyšní.
Také jsme získali znalosti o hodnotách v každodenním životě.
Jak jsem psal již loni, úspěšně jsem ukončil desátý rok základního vzdělání a tak jsem postoupil na
novou školu.
Jako každý rok, i letos jsem Vaším jménem dostal dárek k Vánocům, za který mnohokrát děkuji.
Věřím, že se všichni máte dobře. V letošním roce tu méně pršelo a zemědělci měli velké ztráty.
S láskou
Deepak

