Saint Patrick School
2015/2016 Fundraising Requirement
Tại sao phải gây quỹ?
Chi phí đào tạo mỗi trẻ tại trường là $10,500; tuy nhiên chúng
tôi không đòi hỏi các bạn phải trả toàn bộ chi phí đào tạo cho
mỗi em. Dòng Nữ Tu Bác Ái đã chia sẻ một phần chi phí hỗ trợ
để vận hành trường. Việc gây quỹ của trường là việc cần thiết
để góp phần bù đắp chi phí còn thiếu hụt. Sự đóng góp của
mỗi gia đình trong việc gây quỹ là vô cùng quan trọng, do đó
mỗi gia đình bắt buộc phải gây quỹ được số tiền $350 cho
năm học này.

$90,000 cho Cuộc Vận Động Gây Quỹ 90 Năm
Trong 90 năm qua, Trường St. Patrick không ngừng đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho các em học sinh và cho tương lai
của thế giới thông qua việc đầu tư vào giáo dục con em chúng ta. Khi chúng ta kỷ niệm chặng đường này, chúng tôi kêu
gọi quí phụ huynh cùng nhau làm việc nhiệt huyết để đạt được mục tiêu gây quỹ đặt ra trong năm này là $90,000.
Để đạt được mục tiêu này, tất cả mọi gia đình được mong đợi để tham gia gây quỹ bằng nhiều hoạt động gây quỹ
khác nhau và đạt được lợi tức gây quỹ là $350. (Chỉ ngoại trừ trường hợp những gia đình đã chọn cách “mua trực
tiếp” trong Hợp Đồng Gây Quỹ.) Lợi tức là phần trăm của
trường có được và đa dạng theo mỗi cách gây quỹ.
Những cách để đạt được yêu cầu gây quỹ
Khoản tiền dư ra trong việc gây quỹ sẽ được tính vào giờ
phục vụ tương ứng $12/ 1 giờ.
Cách gây quỹ
Khi nào
Lợi nhuận

có được
Box Tops
Cuộc thi chạy bộ
Shares (Lucky/Savemart)
Mua thẻ đi chợ
Những Sản Phẩm Mùa Đông

Quanh năm
21 Tháng 10
Quanh năm
Quanh năm
Tháng 12

10c/box top
90%
3%
1-20%
25-40%

Cuộc thi học vấn

Tháng 2

90%

Những Sản Phẩm Mùa Xuân

Tháng 3

40-50%

Ngày Quốc Tế

28 Tháng 4

Đa dạng

Phiếu báo cáo Gây Quỹ sẽ được gửi về nhà nhiều lần để
giúp bạn biết bạn đã đạt được bao nhiêu lợi tức cho mỗi
đợt gây quỹ. Bắt đầu từ bây giờ: đừng đợi đến cuối năm
mới bắt đầu sẽ không kịp để đạt đủ $350 lợi tức yêu cầu.
Ngoài những việc gây quỹ, trường cũng tổ chức những hoạt
động cộng đồng, những hoạt động này mang tính chất xã
hội là chính, chỉ một phần nhỏ được tính vào việc gây quỹ,
những hoạt động tự nhiên xã hội không được tính vào việc
gây quỹ.

Cuộc thi chạy bộ & Cuộc thi học vấn
Cả 2 cuộc thi chạy bộ và học vấn ở trường là những sự kiện lớn để gây quỹ. Vì vậy, chúng tôi mong đợi 100% học sinh
tham gia. Cuộc thi chạy được tổ chức vào Tháng 10 tập trung vào thể lực và sức khỏe. Cuộc thi học vấn tổ chức vào tháng
2 tập trung vào những kỹ năng: Toán, Đọc, hoặc Viết chữ.
Trong những tháng trước sự kiện, các học sinh sẽ tìm kiếm nhà tại trợ từ người thân và bạn bè để gây quỹ. Mục tiêu là
$100/ học sinh cho cuộc thi chạy và $50/ học sinh ở cuộc thi học vấn.

Các hoạt động gây quỹ Mùa Đông và Mùa Xuân
Hai lần mỗi năm chúng ta gây quỹ dựa trên số lượng sản phẩm các em bán cho gia đình, bạn bè và hàng xóm gần nhà.
Tất cả các gia đình sẽ được một lựa chọn để tham gia trong ba đợt sản phẩm bán ra trong Mùa Đông là See’s Candies,
Java Joe’s Coffee, and cookie dough; the World’s Finest Chocolate sẽ được bán trong Mùa Xuân.
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Thẻ đi chợ
Không giống như những cách gây quỹ khác, Thẻ đi chợ cho phép các bạn gây quỹ cho trường học bởi việc chi phí hằng
ngày như mua đồ ăn, đổ xăng, ăn nhà hàng và rất nhiều dạng mua sắm khác. Nhưng thay vì trả bằng tiền mặt hoặc thẻ tín
dụng, các bạn sử dụng những Thẻ đi chợ đã mua từ Văn Phòng Gây Quỹ ởTrường St. Patrick. Mỗi thẻ đi chợ được trường
mua tại Trung Tâm Thẻ Đi Chợ Great Lakes với giá thấp hơn. Phần tiền chênh lệch này sẽ được họ tặng lại cho trường
dao động từ 1% đến 20%.
Chỉ cần sử dụng thẻ đi chợ này để mua sắm trong gia đình, bạn sẽ dễ dàng đạt đủ
điểm gây quỹ $350 hoặc nhiều hơn mỗi năm. Thẻ đi chợ có thể được mua tại Văn
Phòng Gây Quỹ hoặc Văn Phòng Trường bất cứ lúc nào, hoặc bạn có thể điền đơn
đặt hàng và gửi đơn này lại trường trong Bì Thư Ngày Thứ Tư.

SHARES – Savemart, Lucky & FoodMaxx Shoppers
Savemart, Lucky & FoodMaxx có chương trình “Shares” đóng góp 3% trên chi phí thanh toán mua sắm cho trường học.
Những người tham gia sử dụng thẻ St. Patrick’s S.H.A.R.E.S. để đăng ký trước khi thanh toán. Thẻ này không có thông tin
cá nhân hoặc tiền trong đó, chỉ là một dạng thẻ chứng minh mình có tham gia chương trình này để gây quỹ. Thẻ Shares
không có hết hạn và có sẵn ở Văn phòng gây quỹ. Các bạn có thể yêu cầu mấy thẻ này cho những thành viên trong gia
đình. Có thể sử dụng cùng lúc thẻ Shares với Thẻ đi chợ để tăng thêm 2% tiền gây quỹ. Nếu bạn đã có thẻ Shares, chắc
chăn rằng hãy đăng ký với Văn Phòng Gây Quỹ. Nếu bạn chưa có và cần có, hãy điền thông tin bên dưới đây.
Tên: _________________________________________ Học sinh:____________________ Lớp:
_____
Hãy gửi cho tôi ___________ # của Thẻ Shares
Tôi đã có sẵn 1 thẻ Share – Số thẻ là #(s)_______________________________________

Target Shoppers – Đăng ký “Góp phần vào Giáo dục”
Target đã ưu ái cho chúng ta 1 cách dễ dàng để quyên góp tiền cho trường. Tất cả các bạn cần
làm là sử dụng thẻ Visa của Target hoặc thẻ Target Red khi mua sắm ở đó. Chúng ta sẽ nhận được
phần trăm tiền chiết khấu trên số tiền thanh toán như một hình thức Target hỗ trợ thông qua
chương trình “Góp phần vào Giáo dục”; nhưng bạn phải chọn trường chúng ta trước khi mua sắm.
Phải thăm trang web target.com/tcoe, hoặc gọi 1-800-316-6142 để chọn trường chúng ta. Mã số trường là #18120.

eScrip (Safeway) Đã ngừng hoạt động
Có hiệu lực từ Ngày 1 Tháng 8 Năm 2015, Safeway đã ngừng hỗ trợ chương trình eScrip (‘Thẻ Đi Chợ điện tử’). Bởi vậy
nên những bạn mua sắm ở Safeway chỉ còn cách sử dụng Thẻ Đi Chợ dạng thẻ nhựa mà thôi.

Box Tops
Box Tops cho giáo dục là một chương trình đơn giản để giúp gây quỹ cho trường học. Box Tops có thể
được tìm thấy trong rât nhiều loại sản phẩm chúng ta dùng hằng ngày. Ví dụ nhứ Betty Crocker,
General Mills, Hanes, Hefty, Nestle, Pillsbury, Ziploc, etc. Mỗi cái trị giá 10¢ khi trường chúng ta nhận
lại tiền hỗ trợ từ họ.

International Day
Đây là sự kiện xã hội lớn nhất ở trường trong năm; bao gồm các món ăn đa dạng mọi sắc tộc, giải trí và sổ xố. Lợi nhuận
có được thông qua tài trợ, đóng góp, mua vé sổ xố và đấu giá thầm lặng.

Chương trình quà tặng kết nối
QUÀ TẶNG KẾT NỐI là một nguồn quan trọng của tài trợ cho giáo dục. Một số công ty cung cấp cho nhân viên của họ
một cơ hội để tiền cho các tổ chức giáo dục từ thiện trực tiếp. Kiểm tra với phòng nhân sự của nhà tuyển dụng để xem
họ có một chương trình để phù hợp với món quà được khấu trừ thuế của bạn để hỗ trợ trường học chúng ta.

