
CÂU LẠC BỘ SAC BOOSTER 
 

BỘ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT TRƯỜNG TRUNG HỌC EDISON  
MẪU ĐƠN THAM DỰ CÂU LẠC BỘ SAC BOOSTER CHO NIÊN 

HỌC 2019-2020   
Câu lạc bộ SAC Booster  là một tổ chức thiện nguyện, bất vụ lợi 501 3C . Chúng tôi bao gồm một nhóm gia đình các học                          
sinh đang theo học tại các lớp đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật tại trường Edison's SAC (Core, LINC and SUCSESS). Chúng                       
ta sẽ bàn thảo, góp ý đưa đến những cách tốt nhất để đóng góp và bổ túc thêm cho những sinh hoạt giáo dục cho con em                            
học sinh của chúng ta. Trong thời gian vừa qua, Câu lạc bộ SAC Boosters đã bảo trợ cho những chương trình khiêu vũ hàng                         
tháng, chơi bowling, lớp Yoga, khiêu vũ Hip Hop, lớp chèo thuyền, các buổi thuyết trình về giáo dục, đêm lửa trại ngoài biển,                        
party trước trận cầu Bell Game, và tham dự trong các môn thể thao như môn túc cầu của Mỹ, bóng đá, bóng rổ, bơi lội và                           
bóng chày tại trường Edison. Câu lạc bộ đã dùng điện thư và trang mạng để liên lạc, thông báo về các chương trình này.                         
Dự án của năm nay của chúng ta là làm quyển " Niên Giám Lưu Niệm SAC". Một quyển sách lưu niệm nhỏ dành riêng cho                          
các em học sinh và thầy cô giáo trong chương trình giáo dục đặc biệt SAC. Để tiếp tục cung ứng các dịch vụ này cho các em                            
học sinh, chúng tôi cần đến sự giúp đỡ của các bậc phụ huynh, người bảo hộ, và các doanh nghiệp trong cộng đồng. Bằng                         
cách tham gia vào câu lạc bộ, quý vị sẽ trở thành một nhân tố tích cực tạo cho những năm học của các em tại trường thêm                            
nhiều ý nghĩa, giá trị. Các cựu học sinh cũng sẽ được mời tham dự các buổi khiêu vũ vào chiều thứ sáu hàng tuần. Xin điền                           
email của quý vị dưới đây để được biết các chương trình sinh hoạt, và cùng tham gia với chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn cần                          
sự giúp đỡ của quý vị. Xin truy cập trên trang mạng của chúng tôi để biết thêm về các chương trình sinh hoạt tại:                         
www.sacboosterclub.wix.com/chargers 

Sau khi điền xong, xin gởi mẫu đơn tham gia này và các khoản đóng góp lại cho cô thư ký văn phòng SAC Jody 
Davis hoặc cho các giáo viên chủ nhiệm của quý vị. Chị tiết tường tận được đăng tải trên trang nhà của chúng tôi! 

Chúng tôi cần có địa chỉ điện thư của quý vị để thông báo về các tiết mục được tổ chức cho các em học sinh của 
quý vị vào đầu năm học mới: 

1. Khiêu vũ trong mùa hè được tổ chức vào ngày mùng 5, tháng Bảy và mùng 2 tháng Tám 
tại HB Senior Center  

2. Đêm Lửa Trại ngày 26 tháng 8, từ 3 giờ chiều đến tối (xem thêm chi tiết trên tờ flyer) 
3. Khiêu vũ Tựu Trường vào mùng 6 tháng Chín 6:00-8:00 giờ chiều – HB Senior Center  
4. Họp nhóm đầu tiên của Câu Lạc Bộ Booster vào mùng 10 tháng 9, 5:30-7:00 giờ chiều tại 

SAC Faculty lounge 
5. Chơi Bowl quanh năm (Tối Thứ Năm tuần thứ ba hàng tháng 6-7 pm tại FV Bowl) 
6. Đêm BBQ Tựu Trường cho phụ huynh chương trình SAC và những sinh hoạt khác! 

 
Tên học sinh___________________________________________________________ 
 
Tên của Phụ Huynh/Người Chăm 
Sóc____________________________________________________ 
 
Số phone thường dùng nhất: __________________ Email:______________________________  
 

Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Booster: Grant Fontan:  GrantFontan@gmail.com 
Thư ký: Sherri Helm:  sshhelm@gmail.com 

Lan Tran: lantran@socal.rr.com 
Để được chúng tôi liên lạc bằng email! Xin báo cho:   LanTran@socal.rr.com 

 
*Quý vị có thể trở thành Siêu Hội Viên của Booster nếu muốn* 

Ngân phiếu trả cho:  EHS SAC BOOSTER CLUB Nếu muốn trả bằng thẻ tín dụng, xin gọi cho cô 
Jody tại văn phòng SAC. Quý vị có thể được trừ thuế.  

______$100.00  Siêu Booster Siêu Booster = Bao gồm: 12 buổi khiêu vũ, áo thung & Niên Giám Lưu Niệm.  
Nếu trở thành Siêu hội viên Booster, quý vị muốn áo thung kích thước cỡ nào: S, M, L, XL,2X,3X 
Xin khoanh vào số tiền quý vị muốn đóng góp: $25.00, $50.00, $75.00, hoặc nhiều hơn $_______. 

*Hoặc mua/tặng trên trang nhà chúng tôi:  www.sacboosterclub.wix.com/chargers 
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