Trường Saint Patrick
Kỷ Niệm 92 Năm Giáo Dục – Cuộc Thi Chạy Bộ lần thứ 32 “Paddy’s Run”

Tài trợ cho áo thun Cuộc Thi Chạy Bộ!
Cuộc Thi Chạy Bộ là một truyền thống của trường St. Patrck trong 32 năm qua và là một phong trào gây quỹ
đầy hứng thú mà học sinh, phụ huynh và thầy cô đều trông đợi hàng năm. Số tiền gây được ở phong trào này sẽ
xử dụng cho nhiều chương trình để giúp trường học có một nền tảng học vấn, tinh thần và đạo đức vững mạnh
trong một môi trường an toàn được nuôi dưỡng trong một cộng đồng đa dạng
Tài trợ cho cho cuộc chạy bộ rất cần thiết để giúp giàm bớt tiền chi phí như phần thưởng, vé số và áo thun.
Mức độ bảo trợ được chia loại như sau:

Paddy’s Platinum
$500

Pot O’Gold
$250

Bit O’Blarney
$100

Tiền và huy hiệu của bảo trợ sẽ được in đằng
sau áo thun

✓✓✓

✓✓

✓ (chỉ ghi tên)

Tiền và huy hiệu của bảo trợ sẽ được in trên
biểu ngữ treo ngoài trường học từ tháng 10
đền tháng 12

✓✓✓

✓✓

Tiền và huy hiệu của bảo trợ sẽ được in trên
tất cả những giấy quảng cáo và mạng xã hội
của trường từ tháng 10 đền tháng 12

✓✓

✓

Vinh danh bảo trợ tại cuộc thi chạy bộ

✓ (chỉ ghi tên)

✓

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiếu ghi tên bảo trợ cuộc thi chạy bộ 2017
Hạn chót để nhận của các nguồn bảo trợ là Thứ Sáu, Ngày 15 Tháng 9, 2017.
Tôi đồng ý bảo trợ ở mức độ sau:
□
□
□

Phương thức trả tiền:

Paddy’s Platinum @ $500
Pot O’Gold @ $250
Bit O’Blarney @ $100

Tên Người tài trợ: _____________________________________

□
□

Tiền mặt
Chi Phiếu (Trả cho trường St. Patrick
School)
check # __________)

□

Paypal (trả ở mạng sau):
http://stpatrickschool.org/jogathon.html)

Thông tin liên lạc (để đăng quảng cáo ): ____________________________________
Địa chỉ email: _________________________________________ Điên thoại: __________________________
Địa chỉ: __________________________________________________________________________________
Xin trừ tiền vào những học sinh sau đây với sự đóng góp của tôi: ____________________________________
(75% tiền tài trợ áo thun sẽ được tính vào tiền gây quỹ của gia đình)

Gởi chi phiếu về: St. Patrick School, 51 N. 9th St., San Jose, CA 95112, Attn: Fundraising Office

