TRƯỜNG ST. PATRICK – GÂY QUỸ MÙA XUÂN
50% lợi tức sẽ được tính vào điểm gây quỹ bắt buộc $350 của gia đình bạn
Gây Quỹ Mùa Xuân năm nay sẽ là World’s Finest Chocolate. Đây là một trong những cách phổ biến và dễ
dàng nhất để các gia đình gây quỹ cho trường. Trong lần gây quỹ này, chúng tôi kêu gọi các gia đình tính xem
bao nhiêu hộp kẹo có thể bán được; tuy nhiên, mỗi gia đình sẽ được giao tối đa 4 hộp kẹo một lần. Sau khi
nộp lại tiền bán kẹo cho trường, các gia đình/các em học sinh có thể nhận thêm kẹo để bán nếu số lượng kẹo
của trường vẫn còn.

Hộp kẹo Chocolate World’s Finest với nhiều vị khác nhau giá $2/ 1
thanh kẹo
30 Thanh Kẹo Trong Mỗi Hộp
12 thanh kẹo sữa Chocolate với hạnh nhân
6 thanh kẹo Chocolate đắng
6 thanh kẹo sữa Chocolate Caramel
6 thanh kẹo Chocolate Crisp

Ngày Quan Trọng
20 Tháng 1

Nhận đặt kẹo (chưa thu tiền)

25 Tháng 1

Giao kẹo

16 Tháng 2

Hạn chót để thanh toán tiền

Giải thưởng
Gia đình nào bán được từ 2 hộp kẹo trở lên sẽ được
nhận một ngày mặc quần áo tự do cho mỗi em học sinh
trong gia đình.
Gia đình bán nhiều nhất sẽ nhận được thẻ quà tặng trị
giá $25

HÃY ĐẶT MUA NHỮNG THANH KẸO CHOCOLATE WORLD’S
FINEST ĐỂ BÁN TRONG THÁNG 2 NÀO!
Để đánh giá số lượng chúng ta cần đặt hàng, chúng tôi muốn các bạn hãy đặt số lượng khoảng bao nhiêu hộp
bạn muốn bán. Có 30 thanh kẹo trong mỗi hộp, giá mỗi hộp là $60. Tối đa là 4 hộp kẹo sẽ được giao cho
mỗi gia đình; khi nộp lại tiền bán kẹo, các em có thể nhận thêm kẹo để bán, nếu còn.
Tên Cha Mẹ: ______________________________________

Số Điện Thoại: ___________________

Tên học sinh chịu trách nhiện nhận kẹo cho gia đình: ____________________________ Lớp: ___________
Văn Phòng Gây Quỹ có thể giao nhiều nhất là ____________ hộp kẹp cho con của tôi.
Con em của tôi có tham gia đợt gây quỹ này, và tôi hiểu trách nhiệm của chúng tôi là phải bán tất cả số
lượng hộp kẹo chúng tôi đặt mua và sẽ thanh toán tiền trước Ngày 16 Tháng 2 Năm 2017. Khoản tiền
còn trễ chưa thanh toán sẽ được tính vào hóa đơn nợ thông qua TADS.
Chữ ký: __________________________________________

Ngày: _______________________

