
Contact: info@letsgo2school.com

Related links

https://canguroenglish.com/

https://www.coyoteenglish.com/

https://pencilsofpromise.org/
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About “Let’s go 2 school”

 Английският е наша страст

Също  така  сме  пристрастени  към

образованието. Затова заедно с изучаването на

английски,  ние  събираме  средства  за

изграждане  на  училище  в  Лаос  с  помощта  на

базираната в САЩ образователна организация с

нестопанска цел Pencils of Promise (PoP).

 Кои сме ние

Група  от   повече  от  сто  възрастни  изучаващи

английски както и преподаватели по езика от от

англоговорещи  и  други  страни,  посветени  на

комуникацията,  подобряване  на  езиковите  ни

умения  и  взаимното  опознаване.  Нашата

общност е безопасна среда, където можете да

срещнете съмишленици от цял свят.

 С какво се занимаваме?

Ние  провеждаме  редица  редовни  дейности,

като  “Speaking  Challenge”,  тематични  онлайн

“Get  to  Know”  срещи,  викторини  и  игри,

разучаване  на  текстове  на  песни,  сесии  по

произношение  и  точност  и  много  други,

включително  специални  срещи  с  Christian

Saunders от Canguro English!

Резюме

Каним  ви  да  се  присъедините  към  нашата

активна общност, включваща  вече от повече

от  сто  членове  за  да  практикувате  и

усъвършенствате  вашия  английски,   да

участвате във всички наши дейности и също

така да помогнете да събираме средства за

добра кауза:

Строеж на училище в Лаос!

Може  да  научите  повече  за  нашето  първо

училище тук:

https://pencilsofpromise.org/canguroenglish-houayloa/

Надяваме се да оцените тази възможност.
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Какво следва?

Нашите  мероприятия  в   Telegram  и  Zoom  ще

започнат  на  04.10.2021  и  ще  продължат  до

06.02.2022 с прекъсване по Коледа. Надяваме се

да започнем нов семестър през март 2022.

Важно

Сесията започва на 04.10.2021, но  вие трябва да

внесете вашето дарение до 31.10.2021, така че ще

имате безплатен пробен период. Можете обаче да

се  включите по  всяко  време  до  края  на  януари

2022 и да подновите участието си през март 2022. 

Връзка с нас

Ако  искате  да  се  присъедините  към  нашите

дейности  и  сесията  започващи  през  октомври

2021, или имате въпроси, не се колебайте да ни

пишете на мейл:

info@letsgo2school.com
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Q & A

Повече информацбъдете 

учители да r or even teacher

You can download this 

entire information here

https://pencilsofpromise.org/canguroenglish-houayloa/
https://pencilsofpromise.org/
https://www.coyoteenglish.com/
https://canguroenglish.com/


We believe in education and enjoy communication

432

The old 

school in 

Houay-Loa 

Laos

You can always find the 

current timetable and 

more information about

our lessons here. 

 Как да се присъедините

Ако желаете да се присъедините към нас,  моля

пишете  ни.  След  като  се  регистрирате  в

Telegram,  можем  да  ви  добавим  към  нашата

група. Искаме  първоначално,  еднократно

дарение в размер на $50, което трябва да бъде

направено на специалната уеб страница на PoP.

 https://fundraise.pencilsofpromise.org/team/336595

Разбира се може да дарите и повече, както и да

направите  дарение  без  да  участвате  в

мероприятията  .  Даренията  отиват  директно  в

Pencils  of  Promise    и  няма  режийни  или  скрити  

такси  ,    тъй  като  всички  наши  учители  са

доброволци. 

 Желаете да участвате като учител?

Нашата  учебна  общност  предоставя  отлични

възможности  за  лично  и  професионално

развитие  и  на  учителите.  Намерете  повече  в

нашия Q&A документ.

В началото , Christian Saunders помоли който иска 

да участва да направи дарение от $100.00, а в 

замяна той и други преподаватели се ангажираха 

да провеждат комуникационни и езикови 

дейности.

Щастливи сме,  че  успяхме  да  съберем  първите

$50k между Ноември 2020 и Май 2021. 

. 

 Следва: “Let’s go 2 school”

Започваме  нова  кампания  за  подпомагане  на
изграждането на второ училище.   Вече сме високо
в класацията на PoP (според внесените средства) и
без колебания продължаваме напред. 

Такива  срещи  има  почти  всеки  ден. Ако

нямате възможност да участвате в деня, няма

проблем.  Можете да гледате записа по-късно.

Нашата група в Telegram е активна 24/7,  така

че можете да  разговаряте  с  някого по всяко

време.

 Как започна всичко

Christian Saunders от Canguro English започна 

кампанията за дарение на  $50k , сума 

необходима за построяване и поддръжка на 

начално училище в Лаос, една от най-бедните 

страни в света. 

(https://canguroenglish.com/)

Строителството  и  подготовката  на  местни

учители  се  извършва  от PoP,  които  вече  са

построили повече от140 училища в Лаос. 


