HOSPITALITY COMMITTEE
The Mason Crest PTO Hospitality
Committee plans and coordinates staff
appreciation events, such as breakfasts and
luncheons, at special times throughout the
year. This committee also coordinates the
Staff Appreciation Week celebration in May.
The goal of the Hospitality Committee is to
make sure that the Mason Crest Elementary
teachers, administrators, and staff know they
are appreciated.

!

Volunteers are currently needed to cook,
bake, and assist with entertaining planning.
We also need volunteers to buy or bake
items and volunteers to make phone calls to
ask other parents to contribute. The time
commitment required depends on the

masoncrestpto.org

activity planned, but in most cases only a
few hours of time are needed to plan
refreshments and assist with event setup.
The Hospitality Committee is a great
opportunity for you to meet new people
and stay involved in school activities.

!

Are you interested in volunteering for the
Mason Crest PTO Hospitality Committee?
Please contact Sandra Miracle
(sandra.miracle@masoncrestpto.org) for
additional information.
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HOSPITALITY COMMITTEE
Los planes y Comité de Hospitalidad Mason
Crest PTO coordina eventos de apreciación
personal, tales como desayuno y almuerzos, en
momentos especiales durante todo el año. Este
comité también coordina la celebración de la
Semana de Apreciación al Personal en mayo. El
objetivo del Comité de Hospitalidad es
asegurarse de que el Mason Crest Primaria
maestros, administradores y personal saben
que son apreciados.

!

Los voluntarios son actualmente necesarios
para cocinar, hornear, y ayudar con la
planificación entretenido. También necesitamos
voluntarios para comprar u hornear artículos y
voluntarios para hacer llamadas telefónicas
para preguntar a otros padres para contribuir.

El compromiso de tiempo requerido depende
de la actividad planificada, pero en la mayoría
de los casos sólo se necesitan unas pocas horas
de tiempo para planear los refrigerios y
ayudarle con la configuración de eventos. El
Comité de Hospitalidad es una gran
oportunidad para conocer a gente nueva y
mantenerse involucrado en las actividades
escolares.

!

¿Está usted interesado en ser voluntario para el
Comité de Hospitalidad Mason Crest PTO? Por
favor, póngase en contacto con Sandra Miracle
(sandra.miracle@masoncrestpto.org) para
obtener información adicional.
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HOSPITALITY COMMITTEE

메이슨 크레스트 PTO 환대위원회의 계획과는 일년 내내
특별한 시간에 같은 아침 식사와 오찬 등의 직원 감사 이
벤트를, 조정합니다. 이위원회는 또한 5 월에 직원 감상
주 축하를 조정합니다. 환대위원회의 목표는 메이슨 크레
스트 초등학교 교사, 관리자 및 직원들이 감사합니다 알고
있는지 확인하는 것입니다.

당신은 메이슨 크레스트 PTO 환대위원회에 자원 봉사를
할 의향이 있습니까? 자세한 내용은 산드라 기적
(sandra.miracle@masoncrestpto.org)에 문의하시
기 바랍니다.

!

자원 봉사자는 현재, 요리 빵을, 유쾌한 계획을 지원하기
위해 필요합니다. 우리는 또한 기여하는 다른 부모를 요청
하는 전화 통화를 할 항목과 자원 봉사자를 사거나 구워
자원 봉사자가 필요합니다. 시간을 투자해야하는 계획 활
동에 따라 다르지만 대부분의 경우 시간이 몇 시간이 다과
를 계획하고 이벤트 설정을 지원하기 위해 필요합니다. 새
로운 사람들을 만나고 학교 활동에 참여 유지하는 환대위
원회는 좋은 기회입니다.

!
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HOSPITALITY COMMITTEE
Các kế hoạch ban Hospitality Mason Crest PTO
và điều phối nhân viên đánh giá cao sự kiện,
chẳng hạn như bữa sáng và bữa ăn trưa, vào
những thời điểm đặc biệt trong suốt cả năm. Ủy
ban này cũng điều phối các Tuần lễ kỷ niệm
Nhân viên đánh giá cao trong tháng Năm. Mục
tiêu của Ủy ban Hospitality là để đảm bảo rằng
Mason Tiểu Crest giáo viên, các quản trị viên và
nhân viên biết rằng họ được đánh giá cao.

!

Các tình nguyện viên hiện nay là cần thiết để
nấu, nướng, và hỗ trợ lập kế hoạch giải trí.
Chúng tôi cũng cần tình nguyện viên để mua
hoặc nướng mặt hàng và tình nguyện viên để
thực hiện cuộc gọi điện thoại yêu cầu các phụ

huynh khác để đóng góp. Các cam kết thời gian
cần thiết phụ thuộc vào các hoạt động theo kế
hoạch, nhưng trong nhiều trường hợp chỉ có
một vài giờ thời gian là cần thiết để có kế hoạch
giải khát và hỗ trợ thiết lập sự kiện. Ban Khách
sạn là một cơ hội tuyệt vời để bạn gặp gỡ
những người mới và ở lại tham gia vào hoạt
động của trường.

!

Bạn có quan tâm đến hoạt động tình nguyện
cho Ban sạn Mason Crest PTO? Vui lòng liên hệ
Sandra
Miracle
(sandra.miracle@masoncrestpto.org) để biết
thêm thông tin.
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