Những tiết mục của Trường St. Patrick

Ngày Quốc Tế
Thứ Sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2019
3:00 giờ chiều đến 7:00 giờ tối

Lễ hội đa văn hoá của trường học
Cám Ơn Các Nhà Bảo Trơ

Ms.
Cora
Flemate
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Quốc
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Sáu, ngày 5 Resources
tháng 5 năm 2017
Rose Garden Auto Care

Giá vé
Trước thứ Hai, ngày 3 tháng 5

Nhiều giải thưởng bao gồm vé xem phim, bảo tàng viện hoặc nhà
hang, giỏ quà của lớp học và nhiều quà khác nữa!

Vé ủng hộ là $2 mỗi vé hoặc $18 cho 10 vé
(75% sẽ được tính vào điểm gây quỹ của quý vị)

Thức Ăn
Năm nay, chúng tôi sẽ có sự lựa chọn cho nhiều món ăn ngon từ các loại
ẩm thực của các vùng khác nhau. Thức ăn để mua có từ St. Patrick's Snack
Bar on-the-go ăn nhẹ như bánh pizza, chả giò, nachos, tamales, xúc xích,
món tráng miệng và đồ uống. Ngoài ra xe tải 3-3-3 sẽ bán đồ ăn Mễ, Hàn
Quốc, hoặc Ấn Độ. Bạn có thể đặt mua đồ ăn
trước từ một hoặc cả hai tùy chọn.
3:30 -6:30pm

Bán thức ăn nhẹ & đồ uống

4:30 – 6:30pm Xe thức ăn 3-3-3 bán tại trường

Trò Chơi & Hoạt Động
Trò chơi & gian hàng trò chơi sẽ được thuê
từ dịch vụ Fun. Tất cả trẻ em sẽ cần một
dây đeo cổ tay để tham gia.

3:00- 6:30pm

Trò chơi từ Carnival, sơn vẽ mặt, chụp hình, vẽ và thủ công
(mỗi trẻ em phải có dây đeo ở cổ tay để chơi)

Chương trình giải trí
Điều khiển âm nhạc bởi Knight Sounds
Điều khiển chương trình bởi ông Ron Muriera
4:00 – 4:30pm Vũ dân gian
4:30 – 6:30pm Nhạc và gia đình nhảy

Đến tham dự trong trang phục quốc tế và nhận một vé cho
cuộc rút thăm trị giá $25
Xổ số

10 vé xổ số đã được đính kèo theo tờ này. Sau khi điền tên, số điện
thoại, kèm theo tiền thanh toán, quý vị hãy bỏ tất cả vào bì thư order gửi kèm, và
chúng tôi sẽ bỏ những vé xổ số này vào thùng xổ số. Chúng tôi có để sẵn những tấm
vé này bên ngoài Phòng Gây Quỹ cho quý vị cần thêm vé, hoặc có thể tìm vé trên
trang mạng nhà trường trong mục “Bì thư ngày thứ tư”, hay quý vị có thể copy
chúng tại nhà.

Đấu giá âm thầm
Đây là một dạng bán đấu giá được tổ chức một cách lặng lẽ, không có
sự đấu giá công khai ồn ào. Hãy ghé thăm bàn đấu giá âm thầm nằm
bên cạnh sân khấu để xem những món hàng đấu giá và đặt một giá
thầu cho một trong những món hàng đáng yêu để đấu giá. Các tình
nguyện viên sẽ có mặt tại bàn đấu giá để hỗ trợ quý vị trong quá trình
đấu thầu.
(75% số tiền mua hàng đấu giá sẽ được tính vào tiền gây quỹ cho năm học 2018/2019)

6:00pm giờ chiều

Kết thúc bán đấu giá

6:30pm giờ tối

Lấy hàng và thanh toán tiền cho món hàng bạn đã chiến
thắng trong cuộc đấu giá

Người tham gia đấu giá nên ý thức rằng: mỗi khi đặt 1 giá thầu cho món hàng
yêu thích đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải mua nó nếu bạn chiến thắng.
Chỉ người trưởng thành mới được quyền đặt giá thầu

Những nhà tài trợ cho chương trình xổ số và đấu giá
AMC Theater
Aqui Cal-Mex
Archbishop Mitty High School
Bellarmine College Prep
Bloomster’s

Exploratorium
Fine Arts Museums of SF
Great America
Hobee’s Restaurant
Notre Dame High School
California Academy of Sciences
Peter’s Bakery
California Shakespeare Theater
Pizza My Heart
California Sports Center
Presentation High School
Children’s Discovery Museum San Francisco Giants
Children’s Musical Theater
San Francisco Zoo

San Jose Earthquakes

San Jose Giants
Savannah Channelle Vineyards
See’s Candies
Silver Creek Sportsplex
Symphony Silicon Valley
World’s Finest Chocolate
Wushu Central
YMCA
TK – 8th Grade Classrooms

…Và nhiều hơn nũa

