It’s Chocolate time Again! This is our biggest fundraiser of the year! Sales starts October11, 2016 – October 24, 2016
we will be selling the cases of $2 variety bars (1case=%60) and the $2 box of chocolate covered almonds (1case=$60).
NO CHANGE PLEASE! More chocolate is available on request after paying for first box. NO child will be sent home
with chocolate unless this permission slip is signed by a parent or guardian. By filling out and signing this permission
slip you take on TOTAL responsibility for the case. Once a case is opened, we DO NOT take back any chocolate. Top 3
sellers will receive a movie gift card to the Grand! 1st place = $50 gc 2ndplace = $30 gc 3rd place = $15 gc And each
seller’s name will go in a raffle for another prizes. Please print your child’s name, grade, homeroom teacher’s name
and phone number to the permission slip on the reverse side.

حان وقت الشوكوالتة المعتاد مرة أخرى ! و هذا هو أكبر عمل لجمع التبرعات لدينا فى السنة ! المبيعات
 ألجل$2  و سوف يكون بيع المعلبات بثمن2016 ،  أكتوبر24  حتى2016 ،  أكتوبر11 تبدأ فى
. )$60 =  علبة1(  ألجل الشوكوالته المغطاة باللوز$2  ) و$60 =  علبة1 ( الشوكوالتة المتنوعة
 ال يتم إرسال. ال تغيير من فضلك ! المزيد من الشوكوالته متوفر عند الطلب بعد دفع ثمن العلبة األولى
 عن طريق ملء و. الطفل في المنزل مع الشوكوالته إال إذا تم توقيع هذا اإلذن من أحد الوالدين أو الواصي
 نحن ال نأخذ أي،  إذا ما تم فتح العلبة. توقيع هذا التصريح فأنت تأخذ المسؤولية الكاملة عن هذه العلبة
!  من الباعة سوف يحصلوا على بطاقة هدية لفيلم3  و من المؤكد أن أكبر. مرتجع من الشوكوالته
 و إسم كل.  بطاقة$15 =  المركز الثالث,  بطاقة$30 =  المركز الثانى,  بطاقة$50 = المركز األول
 وإسم معلم،  يرجى طباعة االسم و الصف. بائع سوف يوضع في يناصيب السحب على جوائز أخرى
. الصف و رقم الهاتف على الجانب الخلفى للتصريح

