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Kính thưa các quý gia đình, 

Young Audiences (tạm dịch: Những Khán Giả Trẻ) là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động để truyền cảm hứng 

cho các bạn trẻ và mở mang kiến thức cho các bạn thông qua các loại hình nghệ thuật. Kể từ năm 1977, Young 

Audiences đã trợ giúp nhiều trường học và các học viên trong việc gây quỹ cho các chương trình nghệ thuật 

học đường thông qua chương trình "Run for the Arts" (chương trình chạy bộ nhằm gây quỹ cho các buổi trình 

diễn nghệ thuật). Số tiền quyên góp thu được thông qua chương trình Chạy bộ (the Run) này sẽ được sử dụng 

cho các buổi trình diễn, hội thảo và ký túc xá dành cho sinh viên với các giảng viên là những họa sĩ chuyên 

nghiệp, các buổi dã ngoại thực tế và các tiếp liệu nghệ thuật. 

Sự tham gia của con quý vị vào chương trình Chạy bộ này là tự nguyện, tuy nhiên tôi hy vọng rằng quý vị sẽ 

động viên con mình tham gia, vui chơi và ủng hộ cho trường học của chúng ta. 

Vui lòng trợ giúp con của quý vị bằng cách: 

 Đọc Tờ Thông Tin Dành Cho Nhà Tài Trợ Chương Trình Chạy Bộ Vì Nghệ Thuật (Run for 
the Arts Sponsor Sheet) mà con của quý vị mang về nhà. Vui lòng ký tên vào phần "Đồng Ý 
của Phụ Huynh/Người Giám Hộ (Parent/Guardian Agreement)" và điền thông tin về kích cỡ 
áo thun dành cho con của quý vị. Các áo thun này là một trong các giải thưởng mà con của 

quý vị có khả năng giành được. 

 

 Đăng ký thông tin con của quý vị để nhận quyên góp trực tuyến tại trang web runforthearts.ya-
or.org. Các học viên có thể nhận quyên góp trực tuyến, nhận quyên góp trực tiếp hoặc chọn cả 

hai hình thức. 

 

 Việc quyên góp từ các gia đình, bạn bè và hàng xóm xung quanh có thể được thực hiện bằng 

cách chia sẻ đường liên kết (link) trực tuyến này hoặc bằng các nhận quyên góp trực tiếp. 

Giúp con của quý vị theo sát thời gian biểu được liệt kê dưới đây để không bỏ sót các thời hạn nào. 

Hạn Chót Nhận Tờ 
Thông Tin Dành Cho 
Nhà Tài Trợ 

Ngày Tiến Hành Chương 
Trình Chạy Bộ Vì Nghệ 
Thuật 

Ngày Mưa Hạn Chót Đóng Tiền 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

Thu thập các bản cam kết 
trước ngày này. Các Tờ 
Thông Tin Dành Cho Nhà Tài 
Trợ phải được nộp cho trường 
vào ngày này. 

Các học viên sẽ chạy bộ vào 
ngày này. Các Tờ Thông Tin 
Dành Cho Nhà Tài Trợ sẽ 
được phát lại cho các học viên, 
theo suốt cuộc chạy bộ để các 
gia đình có thời gian nhận tiền 
từ những nhà tài trợ 

Các gia đình sẽ được thông 
báo nếu ngày Chạy bộ được 
thay đổi. 

Tất cả Các Số Tiền Gây Quỹ 
và Tờ Thông Tin Dành Cho 
Nhà Tài Trợ PHẢI được nộp 
cho trường vào ngày này. 

 

Cùng với sự trợ giúp của quý vị, trường học của chúng ta sẽ có một buổi Chạy Bộ Vì Nghệ Thuật tuyệt vời. 

Cám ơn quý vị! 


