Gây Quỹ Với Lucky, SaveMart, và FoodMaxx

Save Mart, Lucky, and Food Maxx có phần với eScrip để cho phép bạn tích lũy được 3% trên
khoản tiền bạn xài cho cơ quan bạn tùy chọn. Để việc tham gia gây quỹ dễ dàng hơn, bạn cần
phải một lần đăng ký; sau đó, bạn chỉ việc bấm số điện thoại của bạn tại quầy tính tiền là xong. Tất
cả khoản tiền tích lũy đó sẽ được tính vào phần tiền gây quỹ bắt buộc hằng năm tại trường cho gia
đình bạn. Thêm 2% điểm gây quỹ bạn có thể nhận được nếu bạn sử dụng Thẻ Đi Chợ được mua
tại Văn Phòng Gây Quỹ của trường để thanh toán tiền đi chợ tại những nơi này.
Để đăng ký bạn sẽ cần làm những bước sau đây:
1. Đăng ký cho chương trình bằng cách đăng ký số điện thoại của bạn cho Rewards Card
của Lucky You hoặc SaveSmart với eScrip tại địa chỉ: p http://www.escrip.com/shares
2. Chọn nơi bạn mua hàng: SaveMart, Lucky, or FoodMaxx
Existing eScrip Supporters: Chọn Add Phone/Card
Điền số điện thoại bạn sẽ dùng để bấm vào lúc tính tiền và chọn “Add Phone”
HOẶC
Điền số thẻ Rewards của Lucky You or SaveSmart bạn đang có và chọn “Add Card “

New to eScrip: Chọn Sign Up để tạo tài khoản eScrip
Chọn St. Patrick School of San Jose là nhóm được hỗ trợ, ID# 137117038

3. Mua sắm tại Lucky/SaveMart/FoodMaxx Supermarkets và bấm vào số điện thoại của bạn
hoặc số thẻ Rewards bạn có lúc thanh toán.
Nếu bạn cần sự hỗ trợ cho việc đăng ký, xin hãy liên lạc với Valerie Noronha tại Văn Phòng Gây
Quỹ, 408-283-5856.
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn, và xin hãy kêu gọi bạn bè, gia đình và hàng xóm ở BẤT KỲ NƠI ĐÂU
cùng đăng ký. Nếu bạn kêu gọi được số lượng lớn cùng hỗ trợ, điều này sẽ đem lại kết quả gây
quỹ thật tuyệt vời cho việc gây quỹ của chúng ta. Xin hãy nhớ thông báo cho Văn Phòng Gây Quỹ
biết về việc bạn đã kêu gọi được thêm những ai, để chúng tôi tính điểm gây quỹ cho gia đình bạn.

