Gabrielino High School PTSA
1327 S. San Gabriel Blvd.
San Gabriel, CA 91776
Tax ID# 95-4498540

HỘI NGHỊ PTSA 2016
Pledge Drive cho Năm
Mới
Chúc mừng Tết Nguyên Đán với vốn đầu tư cho các em học sinh của chúng ta
2016 là năm Bính Thân, nói một cách chính xác hơn năm nay là năm của khỉ lửa. Theo Hoàng Đạo của
Trung Quốc, Bính Thân là một loài khỉ rất sáng tạo và năng động kết hợp với điểm nóng bổng của lửa
báo hiệu cho chúng ta biết năm nay là một năm quyết liệt và tự tin. Chúng tôi hy vọng quý vị có thể giúp
đỡ chúng tôi chúc mừng cho năm mới bằng cách quyết định hỗ trợ cho các em học sinh của GHS. Hãy
đầu tư vào việc giáo dục của con em mình và nguyên góp cho GHS PTSA 2016 Direct Appeal
Campaign, nơi mà mỗi đồng tiền hỗ trợ trải nghiệm cho tất cả các em học sinh tại GHS. Để biết thêm
thông tin xin vui lòng kiểm tra trang web tại www.gabrielinoptsa.org
Hãy giúp đỡ chúng tôi đạt được mục đích huy động số tiền đến $4,500.
Tại sao phải đóng góp cho Hội Nghị PTSA của Gabrielino?

● 100% đóng góp sẽ lợi ích trực tiếp đến các em học sinh của trung học
Gabrielino.

● Sự hỗ trợ của mọi người giúp đỡ trợ cấp học bỗng cho học sinh và sẽ được
công nhận.

● Sự đóng góp sẽ được miễn thuế (Số Tax ID:95-4498540)
● Sự tài trợ đạt đủ điều kiện cho gây quỹ phù hợp với công ty tại vì GHS PTSA là
một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3). Hãy kiểm tra lại với công ty của quý vị.

● Nguyên góp $25 hoặc cao hơn sẽ được công nhận trên trang web PTSA và
emails hàng tuần
Cách Nào Để Nguyên Góp?
Rất dễ dàng, hãy nộp mẫu đơn hoàn chỉnh dưới đây với số tiền đóng góp của quý
vị
(tiền mặt hoặc chi phiếu) bên trong phong bì màu đỏ và gửi đến Gabrielino Student Support office.
Chi phiếu phải được trả cho “GHS PTSA”. Cám ơn sự hỗ trợ của quý vị!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------2016 GHS PTSA Direct Appeal Campaign
Tôi xin cam kết đóng góp $ __________________
□ Tôi đính kèm theo một tờ chi phiếu với số tiền mà tôi đã cam kết.
□ Tôi muốn đóng góp những phần như sau:
Sự đóng góp của tôi ngày hôm nay là $ _______, cộng thêm $_______ cho mỗi tháng trong ___
tháng.
□ Công ty của tôi cũng sẽ phối hợp với cam kết của tôi $ _____ với tổng số đóng góp là $ ______
Họ và Tên: _________________________________________________________________
Họ và Tên Học Sinh: __________________________________________ Lớp Học: _______
Họ và Tên Học Sinh: __________________________________________ Lớp Học: _______
Địa chỉ: _________________________________
Thành phố & Số mã vùng:_________________
Điện thoại: _______________________________ E-Mail: _____________________________

