Trường Saint Patrick

Gây Quỹ Mùa Đông 2017
Chương Trình Gây Quỹ Mùa Đông của chúng ta năm nay là:

SEE’S CANDIES: 28% tiền bán được tính vào điểm gây quỹ bắt buộc
COOKIE DOUGH: 40% tiền bán được tính vào điểm gây quỹ bắt buộc
Bột bánh quy được đông lạnh, cắt khuôn sẵn và đóng gói trong những hộp tiện lợi để dể dàng cất vào
ngăn đông đá trong tủ lạnh (mỗi hộp có 36 cái). Bột bánh quy có thể đặt ngay vào lò nướng sau khi lấy ra
khỏi ngăn đông lạnh; không cần rã đông! Những loại bánh ngọt và bánh phô mai cũng cần phải giữ ở
ngăn đá cho đến khi ăn. Cứ mỗi 10 món được bán, sẽ được tặng 1 hộp bột bánh quy.

BA LỚP BÁN ĐƯỢC NHIỀU NHẤT SẼ ĐƯỢC TẶNG MỘT
KHAY BÁNH QUY NÓNG HỔI THƠM NGON!
Thông tin đặt hàng:
• Hạn chót nhận đặt mua kẹo See's Candies là Thứ 2, Ngày 27 Tháng 11
• Hạn chót nhận đặt mua bánh Cookie Dough là Thứ 2, Ngày 27Tháng 11
• Thu tiền khi bạn nhận đơn đặt hàng. Sẽ không tốn tiền thuế mua hàng.
• Ký checks gửi đến “Trường St. Patrick”; tuy nhiên viết RIÊNG từng check cho mỗi người
gây quỹ.
• Gửi kèm đơn đặt hàng và tiền thanh toán trong bì thư gây quỹ rõ ràng. Xin chắc chắn ghi rõ tên
và lớp của con các bạn trong CẢ HAI bì thư thu tiền và trong những phiếu đặt hàng.
• Gửi trả lại Văn Phòng Gây Quỹ hoặc Văn Phòng Trường hoặc trong Bì Thư Ngày Thứ Tư. Xin
đừng bỏ vào cặp các em. Sẽ có hóa đơn xác nhận cho mỗi đơn hàng của bạn.
Thông tin giao hàng:
• Bột Bánh Quy: Phụ huynh cần đến nhận bột bánh quy vào Thứ 4, Ngày 6 Tháng 12 tại Phòng
Thể Dục, từ 2:30 – 4:00 giờ chiều. Sau 4:00 giờ chiều, phụ huynh của các em ở chăm sóc sau giờ
học có thể nhận hàng tại Văn Phòng Chăm Sóc Sau Giờ Học. Nếu bạn không thể đến nhận hàng,
xin nhờ ai đó nhận dùm bạn. Chúng tôi không có đủ nhiều tủ lạnh để trữ hàng giúp bạn.
• See’s Candies: Phụ huynh cần đến nhận kẹo See’s Candies đã đặt vào Thứ 4, Ngày 13 Tháng 12
tại Phòng Thể Dục, 1:30 – 4:00 giờ chiều. Sau 4:00 PM, phụ huynh của các em ở chăm sóc sau
giờ học có thể nhận hàng tại Văn Phòng Chăm Sóc Sau Giờ Học.
Thắc mắc: Xin hãy liên hệ Valerie Noronha @ vnoronha@dsj.org hoặc gọi số 408-283-5856
Cảm ơn các bạn đã giúp chương trình gây quỹ thành công RỰC RỠ!

