Student Name: ____________________
Grade:_______

Saint Patrick School – International Day – Ticket Order
Friday, May 5, 2017

Quantity - Número de Boletos - Số lượng
____

Amount - Cantidad - Số tiền
th

Adult Admission tickets @ $8 each (by Apr 24 ) or $10 each after Apr 24

th

$______________

Boletos de Entrada para Adultos a $8 cada uno (para el 24 de abril) $10 después del 24 de abril
Vé vào cổng cho người lớn là $8/ vé (mua trước 24/4) hoặc $10/ vé mua sau đó.

____

th

Child (Under 13) Admission tickets @ $5 each (by Apr 24 ) or $7 each after Apr 24

th

$______________

Boletos de Entrada para Niños a $5 cada uno (para el 24 de abril) $7 después del 24 de abril
Vé vào cổng cho trẻ em là $5/ vé (mua trước 24/4) hoặc $7/ vé mua sau đó.

____

Teacher & Staff ticket donations @ $8 each (100% fundraising credit)

$______________

Donaciones de boletos para maestros y personal a $8 cada uno (Crédito de recaudación 100%)
Giá vé ủng hộ giáo viên và nhân viên là $8 một vé (100% tính vào điểm gây quỹ)

____

Raffle tickets @ $2 each or $18/sheet of 10 tickets (75% fundraising credit)

$______________

Boletos de Rifas a $2 cada uno o $18 por hoja de 10 boletos (Crédito de recaudación 75%)
Vé xổ số là $2/ vé hoặc $18/ 1 xấp gồm 10 vé (75% tính vào điểm gây quỹ)
Return ticket order with payment and raffle tickets
Regrese la orden de boletos con su pago y boletos de rifas
Nộp lại phiếu đăng ký kèm theo tiền thanh toán và vé xổ số
Office Use Only: ¨ cash ¨ check (Check #) ______________

Total
(Tổng số tiền): $______________

International Day
May 5, 2017
Ticket prices increase to $7/child
& $10/adult after Apr 24
Ticket sales close on May 2
~~~~~~~~~~~~~~~
Día Internacional
5 de mayo de 2017
Precio de boletos aumenta a
$7/niño & $10/adulto después
del 24 de abril
Venta de boletos cierra el 2 de
mayo
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày Quốc Tế
Ngày 5 tháng 5, 2017
Giá vé tăng đến $7 cho trẻ em &
$10 cho người lớn sau ngày 24
tháng 4
Việc bán vé sẽ kết thúc vào
ngày 2 tháng 5

