Trường Saint Patrick School – Kỉ niệm 91 Năm Giáo Dục

Cuộc Thi Chạy Bộ Hằng Năm Lần Thứ 31
Ngày 21 Tháng 10 Năm 2016

Ready – Set - Run
Đây là đợt gây quỹ lớn nhất của trường St. Patrick VÀ chúng tôi cần CÁC BẠN! Năm nay chúng ta sẽ kỉ niệm cuộc
thi chạy bộ lần thứ 31 và hứa hẹn đây là cuộc thi lớn nhất từ trước đến nay! Tất cả các em học sinh trong toàn
trường sẽ tham gia những hoạt động vui chơi (bên cạnh thi chạy bộ) trong buổi học nữa ngày hôm đó (tan học lúc
12:30). Thật là thú vị, sự kiện lớn thế này làm sao thiếu được sự giúp sức của quí phụ huynh.

Mục tiêu đặt ra cho mỗi em học sinh
Tìm kiếm một hoặc nhiều nhà tài trợ
Mục tiêu là $100/ một em ($200/ gia đình)

90% số tiền được tài trợ sẽ tính vào điểm gây quỹ cho gia đình

bạn

SỰ KIỆN SẼ DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?
14 và 15/9: Kick-Off!!! Học sinh sẽ được phát một Bì Thư Cuộc Thi Chạy Bộ và Phiếu cam kết. Sự tham gia là bắt buộc (chỉ
những gia đình đã cam kết trả một lần tiền gây quỹ hoặc trả làm nhiều lần bằng tiền thông qua TADS). Mục tiêu là
mỗi em gây quỹ được $100; có thể gây quỹ từ một đơn vị hay cá nhân để có được $100, hay là gây quỹ từ nhiều
người và mỗi người $10. Người tài trợ có thể cho một số tiền nhất định hoặc tính theo số vòng các em chạy được.
Tiền tài trợ nên được thanh toán trước; tiền tài trợ tính theo vòng chạy có thể được thanh toán sau cuộc thi. Một
lá thư đính kèm được để bên trong để tiện cho các bạn người cho những người ở xa.
11 Tháng 10 Bì Thư Bài Trợ phải được nộp lại cùng tiền thanh toán cho Phòng Gây Quỹ (sẽ có hóa đơn xác nhận). Những trường
hợp bị thiếu hay trục trặc gì sẽ được thông báo.
21 Tháng 10 Cuộc Thi Chạy Bộ diễn ra!! Tất cả các em học sinh sẽ tập trung bên ngoài để chuẩn bị cho những hoạt động vui
khỏe. Các em sẽ chạy theo nhóm một đợt tầm 20 phút trên nền nhạc DJ cùng sự cổ vũ của phụ huynh và các em học
sinh khác! Nước uống, kem và quýt sẽ có sẵn để phục vụ các em. Buổi trưa sẽ có bữa ăn hot dog miễn phí cho toàn
trường!
Bằng chứng nhận số vòng chạy và Phiếu Tài Trợ sẽ được gửi lại cho các em sau Cuộc Thi Chạy để các em thu hết những khoản
tiền hứa tài trợ còn thiếu hụt.

GIẢI THƯỞNG
1. Ngày nộp lại và sổ xố hằng tuần! Nhận 1 phiếu sổ xố cho mỗi $25 được trả theo cam kết tài trợ. Bạn nộp tiền tài trợ càng
sớm thì càng có cơ hội thắng giải! Buổi rút thăm sẽ diễn ra hằng tuần vào Giờ Cầu Nguyện Sáng Thứ Hai và hôm diễn ra
Cuộc Thi Chạy Bộ. Những tên nào chưa trúng thưởng sẽ tiếp tục nằm trong thùng để rút thăm trong lần sau.

Giải thưởng sẽ là thử quà tặng trị giá $5, $10,
$15 và $25 từ những cửa hàng như Target,
Starbucks, iTunes, El Pollo Loco, Chuck E Cheese
& thêm nhiều nơi khác nữa!

Ngày nộp

Ngày rút thăm

30 – 09
11 – 10
19 - 10
04 – 11

05 – 10
12 – 10
21 – 10
10 – 11

2. Mặc Quần Áo Tự Do:
 Một ngày mặc quần áo tự do khi nộp $50 hoặc nhiều hơn trước Ngày 11 Tháng 10
 Thêm một ngày mặc quần áo tự do cho em nào đạt đủ điểm gây quỹ $200
3. Giải Thưởng Cá Nhân:
 Học sinh chạy nhiều vòng nhất lớp được nhận bằng khen và 1 ngày mặc quần áo tự do
 Học sinh gây quỹ được nhiều tiền nhất lớp được nhận bằng khen và 3 ngày mặc quần áo tự do
 Nhân viên trong trường gây quỹ được nhiều tiền nhất được nhận bằng khen và $10 mua sắm của Starbucks
 Gia đình gây quỹ được nhiều tiền nhất sẽ nhận bằng khen và $25 thẻ mua sắm
4. Giải thưởng cho lớp: Lớp nào gây quỹ được nhiều nhất sẽ được thưởng tiệc pizza và xem phim

GIẢI THƯỞNG TẶNG THÊM : Một buổi trưa xem phim tại Rạp Phim St. Patrick và ăn nachos cho
toàn trường!! Đạt được mục tiêu đặt ra là $26,000 và 100% học sinh tham gia

PHỤ HUYNH CẦN PHẢI THAM GIA NHƯ THẾ NÀO?
GIÚP CON EM QUÝ VỊ TÌM KIẾM NGUỒN TÀI TRỢ! Khuyến khích con em bạn kêu gọi bà con, bạn bè thân thuộc, hoặc giáo dân
ủng hộ cho trường chúng ta. Để an toàn, ba mẹ hoặc người trông trẻ nên đi cùng các em khi các em đi mời gọi hàng xóm. Bì thư
Thư Mời Gọi Cam Kết Đóng Góp có thể được gửi bằng bưu điện hoặc thư điện tử đến những họ hàng và những nhà tài trợ nhiệt
tình ở những thành phố hoặc tiểu bang khách. Tất cả những khoản tài trợ cần được gửi lại trường bằng Bì Thư Ngày Thứ Tư
(WCE) hoặc đem trực tiếp đến Văn Phòng Trường hoặc Phòng Gây Quỹ. Đây là một sự kiện rất rộng lớn của trường; các em học
sinh ít nhất phải tìm được một nhà tài trợ cho mình.
Giúp đỡ tình nguyện: Đây là cơ hội tuyệt vời để giúp đỡ. Chúng tôi cần quý phụ huynh để giúp chuẩn bị các việc như vé xổ số và
những chiếc áo thun. Vào ngày diễn ra Cuộc Thi Chạy Bộ, chúng tôi cần các bạn cho nhiều vị trí. Tất cả những người tình nguyện
cần phải trải qua việc lăn tay và khóa học Shield the Vulnerable. Tìm hiểu thêm thông tin gửi về nhà hằng tuần trong bì thu và liên
lạc với Valerie Noronha ở số 408.283.5856 or vnoronha@dsj.org để biết thêm chi tiết nếu cần.
Những quà tặng cần thiết: Chúng tôi cần nhận ủng hộ những bình nước loại 1 và 2 gallon, những chai nước nhỏ, và kem đá. Theo
dõi chi tiết hơn trong bì thư gửi về nhà để đăng ký. Sẽ được tính vào giờ phục vụ tương ứng $12/ 1 giờ.

NHẮC NHỞ:








Nộp lại mẫu đặt mua áo thun kèm tiền trước Thứ 6 Ngày 19 Tháng 9. Trễ hơn sẽ không được chấp nhận.
Bì thư tài trợ được nộp lại trước Thứ 6 Ngày 11 Tháng 10. Tất cả học sinh phải có ít nhất 1 nguồn tài trợ.
Các em học sinh đến trường trong quần áo đồng phục thể dục và với áo thun Cuộc Thi Chạy Bộ 2016 nếu đã đăng ký
mua. Nhớ là áo các Cuộc Thi Chạy Bộ của những năm trước sẽ không được phép sử dụng nữa.
Đừng quên bôi kem chống nắng.
Những con thú cưng không được phép đưa vào trường trong suốt cuộc thi diễn ra.
Phụ huynh và anh chị em của các học sinh được mời gọi tham gia trong suốt sự kiện! Cùng đến ủng hộ và mặc áo
cuộc thi chạy nếu có.
Tất cả tiền trả cho cam kết tài trợ còn lại sẽ phải nộp trước Thứ 6 Ngày 4 Tháng 11.

Xem thêm thông ở trang web của Trường tại địa chỉ http://stpatrickschool.org/jogathon.html

