Trường Saint Patrick – Kỷ Niệm 91 Năm Giáo Dục
Cuộc Thi Chạy Bộ Hằng Năm “Paddy’s Run” Lần Thứ 31
Ngày 21 Tháng 10 Năm 2016
Kính gửi______________________________,
Cuộc Thi Chạy Bộ hằng năm lần thứ 31 “Paddy’s Run” sẽ được tổ chức vào Thứ Sáu, 21
Tháng 10 Năm 2016. Mục tiêu của chúng tôi là gây quỹ được $26,000 để hỗ trợ công
tác giảng dạy cũng như duy trì hoạt động của trường, ngôi trường đã tồn tại trong suốt
91 năm qua. Mỗi em học sinh cần đạt mục tiêu là $100 ($200 cho mỗi hộ gia đình). Tôi
thật sự biết ơn nếu bạn đồng ý tài trợ và giúp tôi đạt được mục tiêu của mình.
Tôi dự định sẽ chạy/đi bộ nhiều nhất có thể trong thời gian cho phép.
Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 4 Chạy tầm 100 yards trong 20 phút
Lớp 5 đến Lớp 6
Chạy tầm 140 yards trong 25 phút
Cam kết tài trợ sẽ nộp hạn chót vào 11 Tháng 10; tuy nhiên văn phòng sẵn sàng nhận đóng góp bất cứ khi nào.
Có hai cách dễ dàng để đóng góp:
1. Thông qua
tại địa chỉ http://stpatrickschool.org/jogathon.html - Xin nhớ ghi rõ tên và lớp
của tôi trong mục ghi chú để mà số tiền đóng góp sẽ được tính vào điểm gây quỹ của tôi.
2. Gửi tiền đóng góp trực tiếp tới văn phòng trường thông qua địa chỉ thư bên dưới này.
Tin nhắn_________________________________________________________________________________________________________________________

Chân Thành Cảm Ơn & Xin Chúa Ban Bình An Cho Bạn,
_________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Tên Học Sinh: __________________________________ Lớp: ________
Nhà tài trợ: _________________________________________

Khoản Tiền Cam Kết:
o $1,000
o $100
o $500
o $50
o $250
o $25
o (Other) __________

Gửi quyên góp khấu trừ thuế đến:
St. Patrick School
51 North 9th Street
San Jose, CA 95112
Xin hãy viết ngân phiếu thanh toán đến Trường St. Patrick.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!
Nhắc nhở:
1. Xin xem kỹ tên và địa chỉ của bạn đã đúng chưa.
2. Đừng quên ký và đánh dấu khoản tiền cam kết.
3. Gấp làm sao để phần tên và địa chỉ trường nằm bên ngoài để đọc được.
5. Dán bì thư lại, dán tem và gửi đến trường.
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