Gây Quỹ với Thẻ Đi Chợ
Thẻ Đi Chợ là gì?
Thẻ Đi Chợ là cách dễ dàng để đáp ứng đủ yêu cầu gây quỹ của bạn, đơn giản
bằng cách mua thẻ đi chợ từ trường và sử dụng những thẻ này để thanh toán cho
việc mua sắm trong gia đình như: nhu yếu phẩm, xăng, ăn uống, quần áo, đồ dùng
học tập và nhiều thứ khác nữa.
 Những nhà bán lẻ bán Thẻ Đi Chợ cho trường
với giá rẻ hơn giá gốc.
 Các gia đình mua Thẻ Đi Chợ với giá trị đúng
như giá trị thẻ và xài đúng số tiền bỏ ra.
 Trường St. Patrick sẽ được hưởng khoản
chênh lệch từ việc giảm giá của nhà bán lẻ.
 Khoản tiền chênh lệch trường được nhận sẽ
tính vào khoản tiền gây quỹ bắt buộc cho gia
đình bạn.

Mua Thẻ Đi Chợ bằng cách nào?
1. Văn Phòng Gây Quỹ: Thứ Hai, Tư, Sáu lúc 7:45 đến 8:30 sáng, hoặc Thứ Ba
và Năm từ 2:30 đếm 3:30 chiều.
2. Bì Thư Ngày Thứ Tư hằng tuần: Đơn đặt mua được gửi về nhà hoặc trên
trang web của trường. Điền đơn đặt mua đính kèm tiền mặt hoặc check,
đem bỏ vào Bì Thư Ngày Thứ Tư rồi gửi lại cho trường, và nếu Thẻ Đi Chợ
bạn cần đang có sẵn tại trường, bạn sẽ nhận được vào trưa Thứ Sáu. Bạn có
thể chọn cách là gửi Thẻ Đi Chợ cho con bạn đem về hoặc bạn ghé nhận tại
văn phòng.
Đơn đặt hàng đặc biệt: Không thấy cửa hàng bạn cần trong danh sách, cần mua
số lượng lớn hoặc cần mua những cửa hàng mà bạn không thấy trong đơn đặt
mua hằng tuần? Chúng tôi có thể đặt hàng cho bạn; tuy nhiên cần chút thời gian
để đặt mua. Hai lần mỗi tháng, đơn Đặt Mua Thẻ Đi Chợ đặc biệt sẽ được gửi về
nhà trong Bì Thư Ngày Thứ Tư, đơn này bao gồm một danh sách dài những mặt
hàng thêm vào. Nếu bạn vẫn không thấy cửa hàng mình cần mua trong đó, xin
hãy liên lạc Văn Phòng Gây Quỹ vì chúng tôi có thể đặt mua cho bạn. Đơn đặt mua
cần gửi lại cho trường cùng tiền thanh toán trong buổi sáng Thứ Hai sau đó (kể cả
đặt mua bằng Bì Thư Ngày Thứ Tư hay tại văn phòng). Những thẻ đi chợ trong
đơn đặt hàng đặc biệt sẽ có vào cuối tuần.
Thắc mắc? Liên lạc Valerie Noronha tại Văn Phòng Gây Quỹ, vnoronha@dsj.org or
408-283-5856

