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H. Harwood PTO
كل عام بال PTOنود أن نأخذ هذا الوقت للترحيب بجميع طالب هاروود مع أحدث هوكس  ،العالم أو فورس آند ما قبل المدرسة .يعمل
للمساعدة في األكاديميينRaz-Kids .نحن نقدم أشياء مثل منح المعلمين و Harwood.كلل للمساعدة في تحسين تجربة الجميع في
نستضيف فعاليات شهرية تعتمد على العائلة وتنتهي على مدار السنة مع "سبرينج بيكنيك"  ،والتي شملت رحالت ركوب المهر ،
حدائق الحيوانات األليفة  ،منازل ترتد  ،ألعاب الكرنفال وأكثر من ذلك .نفعل كل هذا بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة للعائالت .في كل عام
لجلب كل هذه األشياء الرائعة إلى المدرسة  ،نحتاج إلى جمع  00999دوالر أو أكثر  ،أي ما يعادل  82دوالرًا لكل طالب .بينما نحاول
الحد من جمع التبرعات  ،فإنها ال تزال ضرورية لنجاحنا.
واحداً من أولى فعالياتنا المدرسية على نطاق واسع  ،ونحن ندمج هذا مع أول حملة لجمع التبرعات .هدفنا هو أن Fun Fun Runيعد
يرفع كل طالب  82دوالرًا للقضاء على جميع التبرعات األخرى لهذا العام .هذا التبرع بديل بدال ً من إرسال الطالب إلى المنزل مع مهمة
الخاص بنا مع تبرعك ومساعدتنا PTOبيع عجين الكعكة  ،وجمع المال وتسليم البضائع .الرجاء مساعدتنا في تجنب ذلك من خالل دعم
في تحقيق أهدافنا لدعم طالبنا وأعضاء هيئة التدريس.
PayPal.يمكننا أيضًا قبول االئتمان والخصم عبر H. Harwood PTO.نوافق على قبول النقد أو الشيكات المقدمة إلى:

التعرف عىل الجهات المانحة
Harwood PTOألي شخص لديه سخية خاصة أو أي عمل يدعم
والرسالة اإلخبارية PTOبرونزي  94 $ -52 $االسم عىل موقع
ر
والنشة اإلخبارية $20-$79فضة
اسم الموقع قدرة االنطالق
ر
والنشة اإلخبارية $72 - $44الذهب
اسم الموقع قدرة االنطالق
توفيهما) عىل موقع $100+البالتي
والرسالة اإلخبارية PTOاالسم والصورة (إذا تم ر
ر
ز
توفيها) Eyas ،
الكىل للميوج .يتضمن االسم  ،الصورة (إذا تم ر
الت من شأنها أن تؤثر بشكل ر
كبي عىل النجاح ي
أي مساهمات من أكي من  520دوالر أو ي
 ،وصفحة الفيسبوك والرسالة اإلخباريةPTO .الشعارات واالرتباطات التشعبية عىل موقع

مية الظهور عىل الصفحة الرئيسية Eyasمساهمات ر
ر
 ،مع ر ز
سء من مستوى Hawk
أكي من  200دوالر أو رعاية حدث أو برنامج
مدرس .يتضمن كل ي
ي
ز
ر
اسPTO .
وتذكر شهرية يف النشة اإلخبارية للعام الدر ي

تبرع جميع التبرعات بحلول يوم الجمعة الموافق  08أكتوبر  8102لجوائز

Arabic Front

____________________________________________ :اسم األصل
_________________________________________ (s):اسم الطالب
__________________________________________________ :البريد اإللكتروني
__________________________________________التبرع الكلي:
سيتم إدراج أي شخص أو عائلة تتبرع بمبلغ  82دوالرًا أو أكثر في النشرة اإلخبارية وموقع الويب .إذا كانت قيمة التبرع  099دوالر أو أكثر
لديناPTO .لمزيد من المعلومات حول رعاية www.HarwoodPTO.com/sponsorsيرجى زيارة  ،PTO.سيتم إدراج صورة إذا تم تقديمها إلى
(H. Harwood PTOيمكن إجراء الشيكات إلى:

البريد اإللكتروني أو الهاتف الخليوي

مبلغ التبرع

اسم الجهات المانحة

لتجنب جمع التبرعاتPTO .نرحب بك لتقديم تبرع عام إلى
_______ $األخرى

_____$28

_____$25

_____$20

______ $10

بتبرع مالي أو من خالل التبرعات أو السلع PTOأنا أنت  ،أحد أفراد العائلة يمتلك مشرو ًعا تجار ًيا أو لديك صاحب عمل يهتم برعاية حدث
ألعمالك .لمزيد من التفاصيل يرجى االتصال Harwood PTOوالخدمات  ،يرجى إعالمنا بذلك .بنا ًء على قيمة تبرعك  ،ستحدد مدى دعم
الموعد النهائي ليتم تضمينه في شعار harwoodpto5013@gmail.com.بنا أو مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على ( 9088-205 )225أو
المدرسة لدينا هو  89أكتوبر .8902

Arabic Back

الجوائز الفردية
أعلى في كل درجة = وقت مكافأة المعلم الخاص
أعلى في كل فصل دراسي = معلم لهذا اليوم
جوائز فئة
ضابط المظاهرة  = K4الطبقة العليا
و  3أعلى = حزمة العطلة 5
الجائزة الكبرى لألعلى العام
Tremmelالغداء مع السيدة

فرص جائزة إضافية
للحصول على تبرعات بقيمة  09دوالرات على اإلطالق  ،سيتم إدخال اسم طفلك
للحصول على درس رياضي إضافي لمدة  89دقيقة.
كل طالب يجلب  82دوالر أو أكثر سوف يدخل في رمي بالونات الماء على المعلم.
K4.سيتم إدخال كل طالب يجلب  29دوالرًا أو أكثر لحضور عرض
Tremmel.سيحصل الطالب الذي يجلب أكبر تبرع على الغداء مع السيدة

Arabic Prizes

المتطوعين المطلوبين

Mr. HAWKS

Ms. HAWKS

مكافأة :ال تقدر بثمن
نحن نبحث عن جميع أنواع المتطوعين لهذا العام متعة التشغيل .نحن بحاجة إلى أشخاص للمساعدة في
تمرير الوجبات الخفيفة والمياه .العمل في خط البداية واالنتهاء .نحتاج أي ً
ضا إلى األهل واألصدقاء والعائلة للوقوف
على طول المسار لتوجيه األطفال وتشجيعهم على الركض .يمكنك الحصول على أقل قدر ممكن من الوقت أو
الكثير من الوقت الذي يمكنك توفيره  ،وستساعدك كل دقيقة وسيالحظها الطالب.
Fun Runوابحث عن رابط www.HarwoodPTO.comأفضل طريقة للتسجيل في زيارة الموقع اإللكتروني
أو ببساطة امأل هذا النموذج وأعد إرساله إلى المدرسة مع طفلك بحلول يوم الجمعة  2أكتوبر Volunteer. .8902

: https://www.signupgenius.com/go/208089DA2AE5DA0FB6-funrun1التسجيل الرابط
استطيع المساعدة في الصباح من  24:2حتى الظهر
يمكنني المساعدة في الظهيرة من الظهر حتى الساعة  34:2عصرا ً

وأنا على وشك يهتف األطفال في
أنا على التوالي مع لي الطفل
عذراً ال أستطيع أن أقوم بمساعدة

_____________________:المعلم _____________________________:اسم الطالب
_______________________________________________ :اسم الكبار
______________________________________________ :عنوان البريد اإللكتروني

Arabic Help

