
Hãy Tham gia cùng Chúng tôi 
 
 

Đêm hội dành cho Giáo dục Toàn cầu 
 
 
 
 
 

 

Dạ hội Denison 
Thời gian: Ngày 14 tháng Tư, 2018 
       7:00-10:00 tối 
 

Địa điểm: Crafty Fox Taphouse & Pizzeria 
3901 Fox Street Denver, CO 80216 
 
 

Nội dung: Đêm hội dành cho những 
người lớn trong Cộng đồng Denison 
giao lưu tìm hiểu và quyên tiền cho 
nhà trường! 
 

Cần Quyên góp! 
Cần các dịch vụ và tặng vật cho buổi Đấu giá Kín và 
phần thưởng vào cửa.  Nếu quý vị có sở hữu một 

cơ sở kinh doanh, hoặc biết người nào đó làm kinh 
doanh, vui lòng cân nhắc đóng góp cho sự kiện và 

được quảng cáo cho công ty! 
(Phải nộp đồ quyên tặng trễ nhất vào ngày            

14 tháng Ba, 2018) 
 

Cần Tình nguyện viên! 
Cần tình nguyện viên hỗ trợ trong ngày tổ chức sự 

kiện để giúp chuẩn bị, thu dọn, và quản lý trong suốt 
sự kiện.  Quý vị có thể trợ giúp hay không? 

 

Để biết thêm thông tin, quyên góp, hoặc làm việc tình nguyện, vui lòng liên lạc cô Laura Gilsdorf tại l_gilsdorf@mac.com 
hoặc 720-530-9085 

 
 

Cần Nghệ sĩ biểu diễn Trực tiếp! 
Chúng tôi đang tìm kiếm một Ca sĩ hoặc một 

ban nhạc nhỏ tình nguyện biểu diễn tại sự kiện! 
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