HỘI MỪNG VIETAID 2018
IUEC- Local 4, 50 Park St. Dorchester, MA 02122
Thứ Bảy, ngày 13 tháng 10, 2018, 6-9 giờ tối
Kính thưa Quý thân hữu của VietAID,

Vào ngày 6 tháng giêng năm nay, tôi rất vinh dự được tham gia VietAID với nhiệm vụ Giám đốc Điều hành. Là
người đứng đầu, tôi hiểu rằng trách nhiệm lớn nhất của tôi là nâng cao và hỗ trợ công việc tuyệt vời của các
nhân viên, giáo viên và tình nguyện viên tận tụy của chúng tôi. Hàng ngày, cửa trung tâm chúng tôi đều rộng
mở chào đón bốn thế hệ đến học hỏi và kết nối.

Hiện ở trung tâm VietAID, chương trình sinh hoạt mùa hè năm nay đang diễn ra cho hơn 90 thanh thiếu niên
hăng hái tham dự và chúng tôi cũng đang chuẩn bị lễ tốt nghiệp cho lớp mẫu giáo - năm nay, được 16 trẻ!
Những người dọn vào ở khu nhà Upper Washington mới cất đang dần dà ổn định kể từ khi cắt băng khánh
thành năm ngoái, và chúng tôi cũng đang bận rộn thảo kế hoạch phát triển thêm nhà ở cho cộng đồng chúng ta.
Tất cả những thành quả này chỉ có thể thực hiện được nhờ sự hỗ trợ của những người lân cận và đối tác cộng
đồng như Quý vị, trong suốt nhiều năm qua, và từ tận thâm tâm, thay mặt cho cơ quan VietAID, chúng tôi chân
thành cảm ơn Quý vị.

Năm nay, thêm một lần nữa, chúng tôi muốn mời Quý vị tiếp tục hỗ trợ VietAID bằng cách tài trợ cho Hội
Mừng Mùa thu của chúng tôi sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2018, từ 6-9 giờ tối tại IUEC
(Elevator Constructors Union) ngay tại khu Fields Corner ở số 50 Park St., Dorchester, MA 02122. Bắt nguồn
từ truyền thống Việt Nam, mùa thu là thời gian để suy tưởng và hồi niệm, thường là cơ hội để mừng những
thành công trong năm. Dịp mùa thu này, chúng tôi hy vọng sẽ vinh danh mọi người đã tin tưởng đầu tư và làm
phát triển mạnh cộng đồng chúng ta.

Tất cả tiền gây quỹ được từ Hội Mừng này sẽ hỗ trợ cho các chương trình của VietAID như giáo dục mầm non,
huấn luyện thanh thiếu niên, xây cất nhà ở giá rẻ, phát triển cộng đồng và các dịch vụ khác đã đem lại lợi ích
cho nhiều gia đình trong cộng đồng chúng ta suốt 24 năm qua.

Chúng tôi xin gởi kèm mẩu phiếu bảo trợ bằng cả hai tiếng Anh & Việt. Khi được Quý vị bảo trợ, chúng tôi sẽ
hân hoan loan báo sự đóng góp của Quý vị tại Hội Mừng, bao gồm nêu cả tên tổ chức trên các phương tiện
truyền thông điện tử, in ấn và xướng danh trong các dịp thông báo tùy thuộc vào mức độ tài trợ. Chúng tôi cũng
sẵn lòng thảo luận thêm về liên hệ đối tác có thể bao gồm các khoản đóng góp bằng hiện vật.

Cảm ơn Quý vị hằng lưu tâm, chúng tôi mong muốn được chung mừng thành quả một năm với Quý vị và cả
cộng đồng Boston rộng lớn. Nếu Quý vị có thắc mắc, xin liên lạc với cô Hương Phạm ở số 617-822-3717 x26
hoặc development@vietaid.org
Trân trọng,

Lisette Tước Lê
Giám đốc Điều hành

HỘI MỪNG VIETAID 2018
IUEC- Local 4, 50 Park St. Dorchester, MA 02122
Thứ Bảy, ngày 13 tháng 10, 2018, 6-9 giờ tối
Mẩu phiếu Bảo Trợ:
Họ & Tên: _________________________________________

Cơ quan: ______________________________________

Địa chỉ:______________________________________ Thành phố: _________________________Tiểu bang: _________
Zip Code: _________

Điện thoại: _______________________________

Email: ________________________________

Xin đánh dấu mức đóng góp mà Quý vị muốn tài trợ:
$25,000 – Cấp Bạch Kim:
• 20 vé VIP (2 bàn Danh dự) và 2 vé thức uống cho mỗi người
• Trương logo nổi bật (trên tất cả các dạng truyền thông điện tử, in ấn và phát thanh)
• Loan báo vào lúc khai mạc, và dành cơ hội cho đại diện phát biểu
• Có hai trang quảng cáo trong chương trình
• Có thể điều chỉnh hình thức tài trợ
$10,000 – Cấp Vàng:
• 10 vé VIP (một bàn Danh dự) và 2 vé thức uống cho mỗi người
• Trương logo lớn (trên tất cả dạng truyền thông điện tử, in ấn, và phát thanh)
• Loan báo ghi nhận khi phát biểu
• Có một trang quảng cáo trong chương trình
$5,000 – Cấp Bạc:
• 8 vé VIP và 2 vé thức uống cho mỗi người
• Trương logo nhỏ (trên tất cả dạng truyền thông điện tử, in ấn, và phát thanh)
• Có nửa trang quảng cáo trong chương trình
$2,500 – Cấp Đồng:
• 4 vé VIP và 2 vé thức uống cho mỗi người
• Xướng danh (trên tất cả dạng truyền thông điện tử, in ấn, và phát thanh)
• Có 1/4 trang quảng cáo trong chương trình
$1,000 – Cấp Kẽm:
• 2 vé VIP và 2 vé thức uống cho mỗi người
• Xướng danh (trên tất cả dạng truyền thông điện tử, in ấn, và phát thanh)
• Có danh thiệp quảng cáo trong chương trình
Đóng góp bằng hiện vật:
__________________________________________________________________

HÌNH THỨC ĐÓNG GÓP:
Chi phiếu (xin ghi Vietnamese American Initiative for Development, Inc.) kèm theo
Thẻ tín dụng:

Loại: _______________ Số: _______________ Hết hạn:__________ Số CVV: _____
Họ & Tên trên thẻ: ______________________________________________________
Địa chỉ: _______________________________________________________________
Chữ ký: _______________________________________________________________

Xin gửi mẫu phiếu này qua email: development@vietaid.org hay fax đến số 617-822-3718. Hoặc gởi về địa chỉ: VietAID, Attn:
2018 Celebration, 42 Charles Street, Suite E, Dorchester, MA 02122. Muốn tham dự Hội Mừng, nhưng không thể tài trợ? Mời
Quý vị mua vé tại:

https://vietaid2018autumn.eventbrite.com.

