Trường Việt Ngữ Văn Lang
Một Tổ Chức Phi Lợi Nhuận 501(c)(3)

GIỚI THIỆU

HOẠT ĐỘNG

NHIỆM VỤ

NHÂN SỰ

Trường Việt Ngữ Văn Lang
là một tổ chức bất vụ lợi,
được thành lập từ năm
1994. Trường được biết
đến như là một trong
những sinh hoạt cộng đồng
Việt Nam lớn nhất tiểu
bang Washington. Trường
hoạt động vào mỗi thứ Sáu,
từ 6:00 chiều đến 8:30 tối,
tại Trường Trung Học
Chief Sealth thành phố
Seattle.

Trường giảng dạy ngôn ngữ
và văn hóa Việt Nam cho
hơn 200 trẻ em và thanh
thiếu niên, tuổi từ 7 đến 18.
Ngoài ra, trường còn tổ
chức 2 lớp dành cho người
lớn:
1. VSL, Vietnamese as a
second language.
2. ESL, English as a second
language.

Bảo tồn và phát triển ngôn
ngữ và văn hóa Việt Nam.
Duy trì và thắt chặt sự gắn
kết của các gia đình người
Việt tại hải ngoại.

Trường có hơn 40 giáo viên,
phụ giảng và hơn 30 thành
viên tích cực hoạt động.
Mặc dù là công việc tình
nguyện, nhưng họ rất là
tâm huyết và cam kết cống
hiến tận lực cho sự tồn tại
và phát triển của Trường
Việt Ngữ Văn Lang.

SINH HOẠT CỦA TRƯỜNG
● Thi đánh vần

● Biểu diễn múa truyền thống

● Tết Trung Thu

● Tết Nguyên Đán

Địa Chỉ: 8922 41st Avenue SW Seattle, WA 98136 Điện Thoại: (206) 497-4796
Email: vanlangwa@gmail.com Trang Mạng: http://www.vanlangseattle.org

● Dã ngoại
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TÀI TRỢ ĐÊM GÂY QUỸ
Ngày 1 tháng 12 năm 2016
Chào quý vị,
Trường Việt Ngữ Văn Lang xin hân hạnh thông báo chương trình gây quỹ lần thứ I, sẽ tổ chức
vào 6:30 tối thứ Bảy ngày 20 tháng 5 năm 2017, tại nhà hàng Joyale Seafood Restaurant,
thành phố Seattle. Chương trình sẽ bao gồm dạ tiệc, khiêu vũ với nhạc sống, và cuối cùng là
chương trình đấu giá từ thiện dưới cả hai hình thức công khai và kín. Để chương trình có được
kết quả tốt đẹp, chúng tôi đang tìm các nhà tài trợ từ quý bạn hữu, các gia đình, cơ sở thương
mại, và các cơ quan hành chánh địa phương. Các nhà tài trợ được kỳ vọng sẽ đóng góp phần
lớn vào sự thành công của chương trình.
Chúng tôi xin giới thiệu 7 gói tài trợ. Sự hào phóng của quý vị sẽ giúp nhà trường làm phong
phú hơn cho các chương trình giảng dạy Tiếng Việt và mở rộng các sinh hoạt văn hóa. Các
khoản tài trợ sẽ được trừ thuế.
Mục tiêu gây quỹ: 45,000 Mỹ kim.
Lý do gây quỹ:
•
•
•
•
•
•

Thuê cơ sở vật chất và chi trả phí sinh hoạt.
Mời chuyên gia đào tạo về các chương trình giảng dạy, quản lý lớp học, sơ cứu,
và an toàn trường học.
Trang bị hệ thống âm thanh và hình ảnh cho các sinh hoạt của nhà trường.
Ngân sách về những sinh hoạt ngoài trời cho học sinh và các thiện nguyện viên
như dã ngoại hoặc cắm trại…
Tặng cúp và phần thưởng cho học sinh giỏi.
Cung cấp chi phí đi lại như vé xe bus hoặc tiền xăng cho các thiện nguyện viên.

Số lượng khách: 400–500 khách.
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Các gói tài trợ:
Gói Kim Cương: 5000 Mỹ kim.
• Miễn phí 1 bàn tiệc VIP cho 10 người
• Băng rôn quảng cáo độc quyền trên sân khấu.
• 2–5 phút phát biểu trên sân khấu (tùy chọn)
• Quảng cáo miễn phí trên các áp phích của sự kiện.
• Quảng cáo miễn phí trên màn hình LED và tại bàn ăn.
• Đóng góp sẽ được tuyên dương trước toàn thể quan khách.
Gói Bạch Kim: 2000 Mỹ kim.
• Miễn phí dạ tiệc VIP cho 6 người.
• Quảng cáo miễn phí trên các áp phích của sự kiện.
• Quảng cáo miễn phí trên màn hình LED và tại bàn ăn.
• Đóng góp sẽ được tuyên dương trước toàn thể quan khách.
Gói Vàng: 1000 Mỹ kim.
• Miễn phí dạ tiệc VIP cho 4 người.
• Quảng cáo miễn phí trên các áp phích của sự kiện.
• Quảng cáo miễn phí trên màn hình LED và tại bàn ăn.
• Đóng góp sẽ được tuyên dương trước toàn thể quan khách.
Gói Bạc: 500 Mỹ kim.
• Miễn phí dạ tiệc VIP cho 2 người.
• Quảng cáo miễn phí trên màn hình LED và tại bàn ăn.
• Đóng góp sẽ được tuyên dương trước toàn thể quan khách.
Gói Dạ Tiệc 10VIP: 1000 Mỹ kim.
• Miễn phí 1 bàn tiệc VIP cho 10 người.
• Đóng góp sẽ được tuyên dương trước toàn thể quan khách.
Gói Dạ Tiệc 4VIP: 500 Mỹ kim.
• Miễn phí dạ tiệc VIP cho 4 người.
• Đóng góp sẽ được tuyên dương trước toàn thể quan khách.
Tài Trợ Ủng Hộ: _______ Mỹ kim.
Chân thành cám ơn sự hỗ trợ của quý vị.
Trân trọng,

Nguyễn Cao Quyền.
Trưởng ban gây quỹ
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HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ
Công ty/ Tổ chức/ Cá nhân: ___________________________________________________
Địa chỉ: ____________________________________________________________________
Thành phố: ___________________________ Tiểu bang: ______ Mã vùng: _____________
Tên đại diện: ________________________________________________________________
Điện thoại: ____________________________ Email: ________________________________
Xin vui lòng đánh dấu chọn vào một trong các ô vuông dưới đây.

□

Gói Kim Cương*: 5000 mỹ kim.

□

Gói Bạch Kim*: 2000 mỹ kim.

□
□
□
□
□

▪Miễn phí 1 bàn tiệc VIP cho 10 người. ▪Băng rôn quảng cáo độc quyền trên sân khấu. ▪2-5 phút phát biểu trên sân
khấu (tùy chọn). ▪Quảng cáo miễn phí trên các áp phích của sự kiện. ▪Quảng cáo miễn phí trên màn hình LED và tại
bàn ăn. ▪Đóng góp sẽ được tuyên dương trước toàn thể quan khách.
▪Miễn phí dạ tiệc VIP cho 6 người. ▪Quảng cáo miễn phí trên các áp phích của sự kiện. ▪Quảng cáo miễn phí trên màn
hình LED và tại bàn ăn. ▪Đóng góp sẽ được tuyên dương trước toàn thể quan khách.

Gói Vàng*: 1000 mỹ kim.

▪Miễn phí dạ tiệc VIP cho 4 người. ▪Quảng cáo miễn phí trên các áp phích của sự kiện. ▪Quảng cáo miễn phí trên màn
hình LED và tại bàn ăn. ▪Đóng góp sẽ được tuyên dương trước toàn thể quan khách.

Gói Bạc*: 500 mỹ kim.

▪Miễn phí dạ tiệc VIP cho 2 người. ▪Quảng cáo miễn phí trên các áp phích của sự kiện. ▪Quảng cáo miễn phí trên màn
hình LED và tại bàn ăn. ▪Đóng góp sẽ được tuyên dương trước toàn thể quan khách.

Gói Dạ Tiệc 10VIP*: 1000 mỹ kim.

▪Miễn phí 1 bàn tiệc VIP cho 10 người. ▪Đóng góp sẽ được tuyên dương trước toàn thể quan khách.

Gói Dạ Tiệc 4VIP*: 500 mỹ kim.

▪Miễn phí dạ tiệc VIP cho 4 người. ▪Đóng góp sẽ được tuyên dương trước toàn thể quan khách.

Tài Trợ Ủng Hộ: _____ mỹ kim.

Vui lòng xuất chi phiếu thanh toán cho: Van-Lang School
Công ty/ Tổ chức/ Cá nhân trên đã đồng ý tài trợ cho sự kiện gây quỹ của Trường Việt Ngữ
Văn Lang thông qua việc chọn một trong những gói tài trợ trên. Tôi đồng ý tuân thủ các qui định
của Hội đồng Quản trị, thông qua pháp luật và các qui định cơ bản. Thỏa thuận của hợp đồng
là cho số tiền và các điều kiện được liệt kê ở trên. Hợp đồng tài trợ này có giá trị trong vòng
một (01) năm kể từ ngày ký. Cám ơn sự đóng góp của quý vị!
Người ủy quyền ký tên: _________________________________ Ngày: __________________
* Vui lòng gửi danh thiếp, logo, thông tin doanh nghiệp đầy đủ đến: Chương trình gây quỹ.
♦ Email: vanlangwa@gmail.com
♦ Địa chỉ: 8922 41st Ave SW Seattle, WA 98136.
Rev. Date: 12/2016
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Ngày / Made on
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Cám ơn sự hỗ trợ của quý vị! Thank you for your generosity. We value your support!
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