
Chào mừng bạn trở lại Hawks!  

H. Harwood PTO 

From 

Chúng tôi muốn dành thời gian này để chào đón tất cả các sinh viên Harwood cùng với Hawks, Thế giới hoặc 

Fours và Pre School mới nhất. Hàng năm PTO của chúng tôi hoạt động không mệt mỏi để giúp cải thiện trải 

nghiệm của mọi người tại Harwood. Chúng tôi cung cấp những thứ như trợ cấp giáo viên và Raz-Kids để trợ 

giúp các học giả. Chúng tôi tổ chức các sự kiện hàng tháng, dựa trên gia đình và giảm giá trong năm với 

Chương trình dã ngoại mùa xuân, bao gồm Pony Rides, Sở thú Petting, Nhà Bounce, trò chơi lễ hội và hơn thế 

nữa. Chúng tôi làm tất cả điều này với chi phí ít hoặc không có chi phí cho các gia đình. Mỗi năm để mang lại 

tất cả những điều tuyệt vời cho trường chúng ta cần phải tăng $ 9000 hoặc hơn, đó là khoảng $ 28 cho mỗi 

học sinh. Trong khi chúng tôi cố gắng hạn chế gây quỹ, họ vẫn cần thiết cho sự thành công của chúng tôi. 

 

Fun Run của chúng tôi là một trong những sự kiện rộng lớn ở trường đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi kết 

hợp điều này với buổi gây quỹ đầu tiên của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là cho mỗi Học sinh tăng $ 25 

để loại bỏ tất cả các khoản gây quỹ khác trong năm. Chương trình gây quỹ này thay cho việc gửi học sinh về 

nhà với nhiệm vụ bán bột bánh quy, thu tiền và giao hàng. Hãy giúp chúng tôi tránh điều đó bằng cách hỗ trợ 

PTO của chúng tôi với khoản đóng góp của bạn và giúp chúng tôi đạt được mục tiêu của mình để hỗ trợ sinh 

viên và giảng viên của chúng tôi. 

Vietnamese Front 

Chúng tôi ân cần chấp nhận tiền mặt hoặc séc được thực hiện cho: H. Harwood PTO. Chúng tôi cũng có thể chấp nhận tín dụng và 

thẻ ghi nợ qua PayPal. 

 

Công nhận nhà tài trợ 
Đối với bất kỳ cá nhân nào đặc biệt hào phóng hoặc bất kỳ doanh nghiệp nào hỗ trợ Harwood PTO 

 
Đồng $ 25- $ 49 Tên trên trang web và bản tin PTO 
Bạc $ 50- $ 74 Tên trên trang web và bản tin PTO 

Vàng $ 75 - $ 99 Tên trên trang web và bản tin PTO 
Platinum $ 100 + Tên và hình ảnh (nếu được cung cấp) trên trang web và bản tin PTO 

 
Eyas Bất kỳ khoản đóng góp nào trên $ 250 hoặc sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thành công chung của một 

thậm chí. Bao gồm Tên, Hình ảnh (nếu được cung cấp), Biểu trưng và siêu liên kết trên trang web PTO, trang 
Facebook và bản tin. 

 
Đóng góp Hawk trên $ 500 hoặc tài trợ cho một sự kiện hoặc chương trình của trường. Bao gồm tất cả mọi 
thứ từ cấp độ Eyas, với lợi thế là được giới thiệu trên trang chủ PTO và các đề cập hàng tháng trong bản tin 

cho năm học. 

Tất cả các khoản đóng góp đều được thực hiện vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 10 năm 2018 cho Giải thưởng 



Tên phụ huynh: ____________________________________________ 

Tên học sinh(s): _________________________________________ 

Thư điện tử: __________________________________________________ 

Tổng số tiền: __________________________________________ 

Bất kỳ người nào hoặc gia đình nào tặng $ 25 trở lên sẽ được liệt kê trong bản tin và trang web của chúng tôi. Nếu khoản đóng góp 

từ 100 đô la trở lên, một bức ảnh sẽ được bao gồm nếu được cung cấp cho PTO. Vui lòng truy cập www.HarwoodPTO.com/

sponsors để biết thêm thông tin về việc tài trợ PTO của chúng tôi. (Séc có thể được thực hiện cho: H. Harwood PTO 

Tôi, một thành viên gia đình sở hữu một doanh nghiệp hoặc bạn có một chủ nhân quan tâm đến việc tài trợ một sự kiện PTO với 

một khoản quyên góp tiền hoặc thông qua các khoản quyên góp hoặc hàng hóa và dịch vụ, vui lòng cho chúng tôi biết. Tùy thuộc 

vào giá trị đóng góp của bạn sẽ xác định bao nhiêu Harwood PTO sẽ thúc đẩy doanh nghiệp của bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng 

gọi hoặc gửi email cho chúng tôi theo số (586) 596-0122 hoặc harwoodpto2013@gmail.com. Thời hạn được đưa vào biểu ngữ của 

trường là ngày 20 tháng 10 năm 2018. 

Các nhà tài trợ tên   Email hoặc điện thoại di động  Số tiền quyên góp 

Vietnamese Back 

Bạn được hoan nghênh đóng góp chung cho PTO để tránh gây quỹ. 

______ $10 _____$20 _____$25 _____$28 Khác $_______ 



Giải thưởng cá nhân 

Top trong mỗi lớp = Thời gian thưởng giáo viên đặc biệt 

Hàng đầu trong mỗi Lớp học = Giáo viên trong ngày 

Giải thưởng lớp học 

Top Class = Trình diễn của K9 

Gói cao thứ 2 & thứ 3 = Gói giải lao 

 

Giải thưởng Grande dành cho người nhận hàng đầu 

Ăn trưa với bà Tremmel 

Cơ hội giải thưởng bổ sung 

Với số tiền đóng góp trị giá 10 đô la, tên của con bạn sẽ được nhập để kiếm thêm 20 phút cho phòng tập thể dục. 

Mỗi học sinh mang $ 25 trở lên sẽ được vào để ném bóng nước vào một giáo viên. 

Mỗi học sinh mang $ 50 trở lên sẽ được nhập học để tham dự buổi trình diễn K9. 

Học sinh mang số tiền quyên góp lớn nhất sẽ được ăn trưa với bà Tremmel. 

Vietnamese Prizes 



Các tình nguyện viên muốn 

Phần thưởng: Vô giá 

Chúng tôi đang tìm kiếm tất cả các loại tình nguyện viên trong năm này. Chúng tôi cần mọi người giúp đỡ để 

lấy đồ ăn nhẹ và nước. Làm việc ở đầu và kết thúc. Chúng tôi cũng cần cha mẹ, bạn bè và gia đình đứng dọc 

theo sân để hướng dẫn trẻ em và cổ vũ chúng khi chúng chạy. Bạn có thể đến ít nhất hoặc nhiều thời gian 

như bạn có thể rảnh rỗi, mỗi phút giúp và học sinh của bạn sẽ nhận thấy. 

Cách tốt nhất để đăng ký trong chuyến thăm trực tuyến www.HarwoodPTO.com và tìm liên kết Tình nguyện 

viên Fun Run. Hoặc đơn giản là điền vào mẫu đơn này và gửi lại cho con quý vị đến trường vào thứ Sáu, ngày 

5 tháng 10 năm 2018. 

  Tôi có thể giúp vào buổi sáng từ 8:45 sáng đến trưa 

  Tôi có thể giúp vào buổi chiều từ trưa đến 3:45 chiều 

  Tôi đến đây để cổ vũ trẻ em ngày 

  Tôi đang chạy với tôi trẻ em 

  Xin lỗi tôi không thể làm cho nó để giúp đỡ 

 

Tên học sinh:_____________________________ Giáo viên:_____________________  

Tên dành cho người lớn: _______________________________________________  

Địa chỉ email: ______________________________________________ 

Ms. HAWKS Mr. HAWKS 

Đăng ký Link: https://www.signupgenius.com/go/508084DA5AE2DA0FB6-funrun1 

Vietnamese Help 


