Giáo xứ St. Mary Magdalen tạo cơ hội hiếm có cho bạn và gia đình trong việc đóng góp vào công trình xây dựng nhà
văn hóa thể thao. Đây sẽ là nơi sinh hoạt rộng rãi cho các lớp học thể dục thể thao, thi đấu, hội họp, văn nghệ, sinh
hoạt cộng đồng. Tất cả những sinh hoạt đa dạng trong nhà văn hóa thể thao này đều nhằm vào mục đích lớn mạnh
đạo đời của giáo xứ SMM chúng ta. Tiền mua gạch được giảm thuế theo luật lệ ấn định.
4”x 8” Gach

Chữ mà thôi

$100.00

4”x 8” Gach

Chữ và Hình

$150.00

8” by 8” Gach

Chữ mà thôi

$250.00

8” by 8” Gach

Chữ và Hình

$300.00

Đối với câu hỏi email: houseofgod@smmparish.org

Từng viên gạch mua sẽ được gắn vào “Bức Tường Ưu Tú” đặt bên cạnh nhà thể thao và là nhà văn hóa tương lai sẽ
giúp vào quĩ xây dựng thánh đường cơ sở.
Viên gạch của bạn và gia đình sẽ mãi rõ ràng qua bao thế hệ
Lót đường cho thế hệ SMM mai sau … bắt đầu từng viên gạch

Họ Tên Người Mua:____________________________________
Địa Chỉ: ________________________________________________
Thành Phố, Tiểu Bang: _________________ Zip Code:__________
Điện Thư: ______________________________________________
Điện Thoại:(___)_________________________________________
Kiểu Hình Chọn # _______________________________________
Số Tiền Ủng Hộ: $________________________________________
Dùng chi phiếu vui lòng trả cho:
St. Mary Magdalen Parish
Gửi thư về:
8517 7th Ave SE
Everett, WA 98208

$300,00

Nếu chọn loại gạch đã có hình sẵn, xin đừng viết vào ô xóa mờ
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8 "x 8" khắc gạch $250.00 hoặc bằng văn bản và Clip nghệ thuật $300.00

Hoặc trả tiền on-line bằng
cách sử dụng thẻ tín dụng
tại Parish Website. Xem
dưới đây.

Hình Ảnh Chọn Lựa

P85

Tạo gạch của bạn (mỗi ô vuông là một lá thư hoặc một không gian)
4 "x 8" khắc gạch $100.00 hoặc bằng văn bản và Clip nghệ thuật $150.00.
Nếu chọn gạch đã có hình sẵn, xin đừng viết vào ô đã xóa mờ.

Để tạo ra gạch của bạn trực tuyến bằng tiếng Anh xin vui lòng truy cập vào https://polarengraving.com/
stmarymagdalenparish
Để tạo ra một viên gạch trong tiếng Việt xin hoặc gửi email: houseofgod@smmparish.org hoặc gửi tài liệu của
bạn đã hoàn thành và kiểm tra cho St Mary Parish Magdalen
Để trả tiền trên mạng truy cập www.smmparish.org và nhấp vào "Wall of Champions - Bricks"

