
*** Hỗ trợ dịch thuật sẽ được tải trực tuyến trên trang web của trường tiểu học các loài hoa.*** 

Các em học sinh trường tiểu học Blumengrundschule thân mến, 

như thường lệ giải chạy được tài trợ năm nay sẽ diễn ra vào 26.04.2023. 

Nội dung: Bạn tìm kiếm một hoặc nhiều nhà tài trợ muốn quyên góp tiền cho mỗi vòng đua mà các em học sinh 
chạy. Hãy hỏi người thân, bạn bè hoặc người quen của bạn tài trợ cho các em học sinh. Đường chạy dài khoảng 
80m, thời gian chạy 15 phút. Các nhà tài trợ có thể tài trợ cho các em mỗi vòng (ví dụ: 30 Cent hoặc 1 euro mỗi 
vòng) hoặc với số tiền cố định, bất kể các em chạy bao nhiêu vòng (ví dụ: tổng cộng 5 euro). 

Một nửa số tiền quyên góp được dành cho quỹ lớp của các cháu. Chúng tôi sử dụng nửa còn lại cho các mua sắm 
cần thiết, quan trọng cho trường học và dịch vụ chăm sóc sau giờ học (Hort). 

Nếu bạn đã tìm được một hoặc nhiều nhà tài trợ, vui lòng hoàn thành hợp đồng tài trợ với họ và gửi lại cho giáo 
viên chủ nhiệm trước Thứ Sáu, ngày 17 tháng 3 năm 2023. Chúng tôi đã chuẩn bị ba hợp đồng cho bạn. Nếu bạn 
cần thêm, bạn cũng có thể sao chép chúng. Chúng tôi rất vui và mong được gặp bạn tại giải chạy được tài trợ. 

Kính gửi quý phụ huynh, người thân, người quen và bạn bè, 
Chúng tôi trân trọng kính mời bạn tham gia bảo trợ trẻ em và tạo bầu không khí vui vẻ bằng cách cổ vũ các cháu 
trên đường chạy. Chúng tôi sẽ rất vui nếu bạn cũng muốn hỗ trợ chúng tôi trong khâu tổ chức, bởi vì cần có nhiều 
bàn tay giúp đỡ cho cuộc chạy được tài trợ. Do đó nếu tham gia được cùng hãy ghi tên mình vào danh sách sau 
và gửi cho chúng tôi tờ giấy thông qua giáo viên chủ nhiệm. 
Một lưu ý trong hợp đồng tài trợ: Bạn sẽ chỉ nhận được hóa đơn cho số tiền đã thỏa thuận tài trợ SAU khi giải chạy 
kết thúc. Vui lòng chỉ thanh toán sau đó - KHÔNG phải trước hoặc trong thời gian chạy. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Họ tên người giúp đỡ: _____________________________________________________________________________________ 

Liên hệ (E-Mail/Di động/Điện thoại bàn): ______________________________________________________________________ 

Tôi có thể đảm nhận các công việc sau vào ngày 26/04/23 (vui lòng đánh dấu và gửi lại qua sổ liên lạc): 

12:00- 
13:30 

□ Dựng đường chạy 
(tối thiểu 4 người giúp) 

□ Dựng bàn đếm/Viết chứng chỉ 
(tối thiểu 3 người giúp) 

□ Dựng quầy bánh 
(tối thiểu 3 người giúp) 

13:30- 
14:45 

□ Đếm số vòng chạy của các em 
(tối thiểu 16 người giúp đỡ) 

□ Viết danh sách chạy và cấp chứng 
chỉ (tối thiểu 10 người giúp) 

□ Quản lý quầy bánh/Quầy nước (tối 
thiểu 4 người giúp) 

14:45- 
16:00 

□ Đếm số vòng chạy của các em 
(tối thiểu 16 người giúp đỡ) 

□ Viết danh sách chạy và cấp chứng 
chỉ (tối thiểu 10 người giúp) 

□ Quản lý quầy bánh/Quầy nước (tối 
thiểu 4 người giúp) 

16:00- 
17:00 

□ Tháo dỡ đường chạy 
(tối thiểu 4 người giúp) 

□ Dỡ bàn đếm/Viết chứng chỉ 
(tối thiểu 3 người giúp) 

□ Dỡ quầy bánh 
(tối thiểu 5 người giúp) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tại cuộc chạy được tài trợ chúng tôi cũng muốn bán bánh, trà, cà phê và đồ uống lạnh (nước, nước trái cây). 
Do đó chúng tôi mong bạn quyên góp bánh ngọt hoặc mặn và đồ uống vào ngày chạy. 

Bạn có thể mang bánh hoặc đồ uống quyên góp vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, từ 7:30 sáng đến 
8:00 sáng trước nhà ăn (Nhà 1, tầng hầm). 

Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu bạn KHÔNG quyên góp bất kỳ loại bánh kem, đồ đông lạnh nào dễ hỏng hoặc tương 
tự. Bánh bông lan khô, bánh bông lan, bánh trái cây hoặc bánh nướng xốp sẽ phù hợp hơn.vì chúng  không cần 
thìa để ăn. Vui lòng dán tên vào dụng cụ và hộp bánh của bạn để bạn có thể lấy chúng ngay sau khi bán hết hoặc 
muộn nhất là vào ngày học tiếp theo. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tôi sẽ mang theo (vui lòng đánh dấu và gửi lại qua sổ liên lạc của các cháu): 

Tên: _________________________________________________________________  

□ Một hộp cà 
phê 

□ 3 lít nước táo □ 3 lít nước không ga 

□ Một cái bánh □ 3 lít nước cam □ 3 lít nước có ga 

Xin chân thành cám ơn từ hội phụ huynh trường tiểu học các loài hoa! 


