Trường Saint Patrick 2017 Read-a-Thon
Quí Phụ Huynh thân mến:
Tham gia cùng chúng tôi trong niềm đam mê Đọc Sách. Chúng tôi đang phát động
chương trình thú vị năm nay, đó là xóa mù chữ và niềm đam mê đọc sách, cùng với
gây quỹ cho nhà trường. Tất cả các em học sinh bắt buộc phải tham gia. Mỗi em sẽ
giữ một tờ cam kết để kêu gọi sự tham gia tài trợ từ bạn bè, hàng xóm, ông bà, đồng
nghiệp…tất cả những người tin vào sứ mệnh của trường và ủng hộ việc xóa mù chữ chìa khóa đem đến thành công lâu dài.

Olga C. Islas, Hiệu Trưởng

Những yêu cầu cho các em
Tìm ít nhất là một nhà tài trợ
Đọc và viết lại số phút đọc mỗi ngày trong suốt 14 ngày

95% của tiền gây quỹ được tính vào điểm gây quỹ bắt buộc của gia đình các em
(Mục tiêu là $125/ một gia đình)

SỰ KIỆN SẼ DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?
1. Các em sẽ được phát Read-A-Thon Packet và phiếu cam kết hỗ trợ trong tuần này. Đến Thứ Sáu tuần tới,
Ngày 24 Tháng 2 các em sẽ nộp lại những phiếu này, trước khi Read-A-Thon diễn ra. Tất cả các em cần
có ít nhất một nhà trài trợ và mỗi gia đình gây quỹ ít nhất $125. Riêng những gia đình đã đạt đủ $350 gây
quỹ hoặc chọn cách trả tiền một lần ngay đầu năm học được miễn tham gia; những em này có thể đóng $5
tượng trưng để xem như là có tham gia chương trình.
2. Những nhà tài trợ có thể tài trợ dựa theo số phút các em sẽ đọc hay một số tiền nhất định nào đó họ muốn.
Hình thức nhận tiền tài trợ trước được kêu gọi. Khoảng thời gian tối thiểu các em phải đọc mỗi ngày
tùy theo từng lớp như sau:
Lớp TK – Lớp Mẫu Giáo:15 phút
Lớp 1 – Lớp 8:

30 phút

3. Vào ngày đầu tiên của Read-A-Thon, các giáo viên sẽ chỉ định cho mỗi học sinh một Tờ Theo Dõi Số
Phút đọc để các em viết số phút các em đọc trong ngày. Mỗi ngày, tờ giấy này sẽ được ký tắt của cả phụ
huynh và giáo viên, liên tục như vậy trong 14 ngày của Read-A-Thon. Đây là một kỳ thi học tập và các
em sẽ được chấm điểm cho việc tham gia này.
4. Giấy chứng nhận và Phiếu Tài Trợ sẽ được gửi lại cho các em sau cuộc thi để các em thu phần tiền đã
được những nhà tài trợ hứa.

NHỮNG SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT
Hãy đánh dấu trong lịch của bạn về những ngày quan trọng dưới đây:
• Ngày 28 Tháng 2. DEAR (Bỏ Lại Tất Cả và Đọc) Đêm Đọc Sách Gia Đình
• Ngày 02 Tháng 3: Sinh Nhật Dr. Seuss
• Ngày 9 Tháng 3: Ngày Mặc Quần Áo Như Những Nhân Vật Truyện Tranh

NHỮNG PHẦN THƯỞNG
1. Quà Thưởng Dành Cho Những Học Sinh Tham Gia
• Nộp lại Phiếu Tài Trợ (với ít nhất là một nhà tài trợ) để nhận quà và được tham gia sổ xố trong Cuộc
Thi Đọc Sách
• Nộp lại Phiếu Theo Dõi Số Phút Đọc và đạt được mục tiêu đọc sách đã đặt ra để nhận phần quà khác
2. Tiền Hội Chợ Sách
• Mỗi $25 được nhận tài trợ sẽ được tính $1 tiền hội chợ sách. Hội Chợ Sách sẽ được tổ chức trong
tuần từ Ngày 4 đến Ngày 6 Tháng 4 và các em sẽ sử dụng khoản tiền thưởng này mua sách.
• Tham dự DEAR Night và nhận được thêm $1 cho tiền hội chợ sách VÀ được nhân đôi số phút đọc
sách.
3. Ngày Áo Thun
• Nhận vé cho Ngày Áo Thun khi nộp $50 hoặc nhiều hơn trước Ngày 24 Tháng 2
• Nhận thêm một vé cho Ngày Áo Thun cho em nào đạt đủ điểm gây quỹ $125
4. Quà cho Lớp: Kem trái cây và xem phim cho mỗi lớp:
• Có 100% các em học sinh tham gia (tất cả các em học sinh tìm được ít nhất một nhà tài trợ và nộp lại
Phiếu Theo Dõi Số Phút Đọc)
• Đạt được mục tiêu đọc sách của lớp đặt ra và mục tiêu gây quỹ của lớp

Mục Tiêu của lớp

Lớp TK

Mẫu Giáo

Lớp 1 - 2

Lớp 3- 8

ToànTrường

Tổng Số Phút Đọc

3,000

4,500

10,000

12,500

100,000

Tổng Tiền Gây Quỹ

$900

$1,300

$1,500

$1,800

$15,000

BẠN SẼ THAM GIA NHƯ CÁCH NÀO?
GIÚP CON EM CÁC BẠN TÌM NHỮNG NHÀ TÀI TRỢ! Khuyến khích các em kêu gọi bà con họ
hàng, bạn bè thân, hoặc những giáo dân trong nhà thờ để hỗ trợ cho trường. Vì lý do an toàn, phụ huynh
nên đi cùng các em khi các em đi kêu gọi tài trợ từ hàng xóm láng giềng. Tất cả những tiền tài trợ nên được
nộp lại bằng Bì Thư Ngày Thứ Tư hoặc nộp trực tiếp tại Văn Phòng Gây Quỹ hoặc Văn Phòng Trường. Đây là
một sự kiện toàn trường; rất quan trọng để mỗi em tìm được ít nhất một nhà tài trợ.
ĐỌC MỖI NGÀY VỚI CÁC EM. Bàn luận về những quyển sách đọc chung với các em và đặt ra những câu hỏi
về sách các em đang đọc. Nếu các em không hiểu một từ nào đó hoặc không biết cách phát âm đúng, khuyến
khích các em tìm hiểu từ đó trong từ điển. Các em học sinh nào nhỏ quá không tự đọc một mình để tính phút đọc
được, thì có thể tính phút khi các em nghe đọc sách; khuyến khích những em học sinh lớn đọc cho bạn nghe.
Tham dự DEAR (Bỏ Hết Tất Cả và Đọc) Đêm Đọc Sách Gia Đình

LỊCH TRÌNH
Ngày 24/2
Ngày 24/2– 9/3
Ngày 28/2
Ngày 3/3
Ngày 10/3
Ngày 20/3
Ngày 29/3

Hạn chót nộp Phiếu Tài Trợ
Cuộc Thi Đọc Sách và bắt đầu điền số phút đọc trong Phiếu Theo Dõi Phút Đọc
Bỏ Hết Tất Cả và Đọc (DEAR) Đêm Đọc Sách Gia Đình
Hạn chót nộp Phiếu Theo Dõi Phút Đọc cho Tuần Thứ 1
Hạn chót nộp Phiếu Theo Dõi Phút Đọc cho Tuần Thứ 2
Hạn chót nộp tiền tài trợ
Những món quà thưởng

Xem thêm thông tin trên trang web http://stpatrickschool.org/read-a-thon.html

