Những tiết mục của Trường St. Patrick

Ngày Quốc Tế
Thứ Sáu, ngày 5 tháng 5 năm 2017
4:00 giờ chiều đến 7:00 giờ tối

Lễ hội đa văn hoá của trường học

Ngày Quốc Tế
Thứ Sáu, ngày 5 tháng 5 năm 2017

Giá vé
Trước thứ Hai, ngày 24 tháng 4
Trẻ em (dưới 13 tuổi): $5; Người lớn: $8
Sau ngày 24 tháng 4, giá vé sẽ tăng lên thành $7 cho trẻ em & $10
cho người lớn
Hết bán vé vào ngày 2 tháng 5 - vé bán tại cửa sẽ có giới hạn
Lưu ý: Đây là lễ hội gia đình; trẻ em cần có cha mẹ hoặc người lớn có trách nhiệm
khác để tham dự và phải được trông nom mọi lúc.
Hỗ trợ giáo viên và toàn thể nhân viên cũng như Dòng Nữ Tử Bác Ái với giá $8 mỗi vé.

(100% số tiền hỗ trợ của bạn sẽ được tính điểm vào tiền gây quỹ cho gia đình bạn)

Thức ăn (từ 4:30 giờ chiều đến 6:00 giờ tối)
Nhiều loại thức ăn nhẹ đến từ khắp nơi trên thế giới được chuẩn bị bởi những gia
đình trong trường học St. Patrick của chúng ta. Vé vào cổng đã bao gồm món khai
vị, bữa ăn, và nước uống. Tráng miệng sẽ bán riêng.

Chương trình giải trí
DJ bởi Les Marmolejo
4:00-5:30 chiều

Trò chơi cho các trẻ em (cần vé để tham gia)

5:30 chiều

Điệu vũ dân tộc

Đến tham dự trong trang phục quốc tế và nhận một vé cho
cuộc rút thăm trị giá $25

Xổ số
Gồm có hơn 20 giải thưởng giá trị: Vé vui chơi ở Disneyland, những chứng chỉ quà,
giỏ quà lớp học và nhiều thứ khác nữa!

Giải thưởng: 4 vé Disneyland Park Hopper

Vé ủng hộ là $2 mỗi vé hoặc $18 cho 10 vé
(75% sẽ được tính vào điểm gây quỹ của quý vị)
10 vé xổ số đã được đính kèo theo tờ này. Sau khi điền tên, số điện thoại, kèm theo
tiền thanh toán, quý vị hãy bỏ tất cả vào bì thư order gửi kèm, và chúng tôi sẽ bỏ
những vé xổ số này vào thùng xổ số. Chúng tôi có để sẵn những tấm vé này bên
ngoài Phòng Gây Quỹ cho quý vị cần thêm vé, hoặc có thể tìm vé trên trang mạng
nhà trường trong mục “Bì thư ngày thứ tư”, hay quý vị có thể copy chúng tại nhà.

Dấu âm thầm
Đây là một dạng bán đấu giá được tổ chức một cách lặng lẽ, không có sự đấu giá
công khai ồn ào. Hãy ghé thăm bàn đấu giá âm thầm nằm bên cạnh sân khấu để xem
những món hàng đấu giá và đặt một giá thầu cho một trong những món hàng đáng
yêu để đấu giá. Các tình nguyện viên sẽ có mặt tại bàn đấu giá để hỗ trợ quý vị trong
quá trình đấu thầu.
(75% số tiền mua hàng đấu giá sẽ được tính vào tiền gây quỹ cho năm học 2016/2017)

6:30 giờ chiều

Kết thúc bán đấu giá

7:00 giờ tối

Lấy hàng và thanh toán tiền cho món hàng bạn đã chiến
thắng trong cuộc đấu giá

Người tham gia đấu giá nên ý thức rằng: mỗi khi đặt 1 giá thầu cho món hàng
yêu thích đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải mua nó nếu bạn chiến thắng.
Chỉ người trưởng thành mới được quyền đặt giá thầu

Những nhà tài trợ cho chương trình xổ số và đấu giá
AMC Theaters
Applebee’s
Aquarium of the Bay
Aqui Cal-Mex
Archbishop Mitty High School
Bellarmine College Prep
Children’s Discovery Museum
Children’s Musical Theater
Disneyland
Exploratorium

Gilroy Gardens
Great America
Happy Hollow Park & Zoo

Pizza My Heart
Presentation High School
San Francisco Ballet
Hobee’s California Restaurants San Francisco Zoo
In-N-Out Burger
San Jose Earthquakes
Merry Mart
Silver Creek Sportsplex
Notre Dame High School
The New Ballet School
Paintball International
Triton Museum of Art
th
Pier 39
TK – 8 Grade Classrooms

…Và nhiều hơn nũa

