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

GHS PTSA 2015
Cổ Động Quyên Giúp Đầu Năm Mới
Hãy đón Năm Mới bằng cách đầu tư vào các học sinh của chúng ta.
Năm nay là năm Ất Mùi. Thể theo con giáp của người Trung Hoa thì những người
sanh trong năm Mùi thích tiêu xài. Xin giúp chúng tôi đón mừng năm mới bằng cách xử
dụng một phần tiền tiêu dùng của quí vị trong việc đem lại lợi ích cho con em học sinh
chúng ta. Xin hãy đầu tư vào nền học vấn của các em. Xin hãy giúp tặng cho Hội Giáo
Viên Phụ Huynh Học Sinh GHS (GHS PTSA) qua Chiến Dịch Cổ Động Trực Tiếp cho
niên khóa 2014-2015. Mỗi đô la quý vị ủng hộ sẽ được xử dụng trực tiếp cho kinh
nghiệm học tập của các học sinh tại Gabrielino. Để biết thêm chi tiết, xin vào:
www.gabrielinoptsa.org
Hãy giúp chúng tôi đạt được mục tiêu gây quỹ là 4000 đô la.

Tại Sao Nên Tài Trợ Cho GHS PTSA?
 100% số tiền tặng sẽ sẽ được xử dụng trực tiếp cho các học sinh tại






Gabrielino.
Tiền tặng sẽ giúp cho quỹ học bổng và ban thưởng, khích lệ.
Quà tặng của quý vị sẽ được miễn trừ thuế (Mã số Thuế # 95-4498540).
GHS PTSA là cơ quan bất vụ lợi 501(c)3, nên mỗi khi quý vị biếu tặng,
trường cũng sẽ được các công ty tặng thêm cùng mức tiền quý vị quyên góp. Xin
quý vị .xác định với cơ quan, công sở của mình.
Quà tặng từ 25 đồng trở lên sẽ được nêu danh trên mạng của PTA cũng như
trong điện thơ gởi ra hàng tuần.

Tôi Có Thể Tặng Giúp Bằng Cách Nào?
Xin quý vị điền vào mẫu đơn dưới đây cùng với số tiền tặng giúp (tiền mặt hoặc chi phiếu) và
trao lại cho Gabrielino Student Support office.
Chi Phiếu xin trả cho “GHS PTSA”. Xin Thành Thật Biết Ơn Sự Hổ Trợ Của Quý Vị!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------2015 GHS PTSA Direct Appeal Campaign
Tôi hứa tặng số tiền $ __________________ Signature: ___________________________
□ Đính kèm chi phiếu với trọn số tiền hứa tặng.
□ Tôi hứa tặng làm nhiều lần như sau:
Ngay Bây Giờ $ _______, và $_______ mỗi tháng trong vòng ___ tháng.
□ Cơ quan của tôi sẽ cho $ _____ với tổng số là $ ______
Họ và Tên _________________________________________________________________
Tên Học Sinh : __________________________________________ Lớp: _______
Tên Học Sinh : __________________________________________ Lớp: _______
Địa Chỉ: _________________________________ Thành Phố & Zip Code ________________
Điện Thoại: _______________________________ E-Mail: ___________________________

