
 
 

Kính thưa 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, chúng tôi đã giúp các trường học và các em học sinh gây quỹ cho 

các chương trình nghệ thuật bằng cuộc thi chạy bộ hàng năm.  
 

Năm nay với chương trình Vui Cùng Nghệ Thuật (Fun for the Arts), trẻ em khắp vùng được mời 

khiêu vũ hoặc di chuyển theo cách riêng của các em, với một hình thức khiêu vũ gây quỹ 

(dance-a-thon) mới! Các em sẽ di chuyển và lắc lư để gây quỹ cho các trải nghiệm nghệ thuật 

trong trường học của mình. Những trải nghiệm đáng nhớ như các chuyến đi thực tế, học tập 

thực hành với các phương tiện khác nhau và cư trú với các nghệ sĩ giảng dạy chuyên nghiệp, sẽ 

củng cố niềm yêu thích học tập và hiểu biết sâu sắc hơn về các môn học khác nhau của các em. 

 

Con của quý vị có thể tham gia vào cuộc vui này nhiều hay ít tùy thích! Giải thưởng và giải 

khuyến khích được cung cấp suốt sự kiện. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ khuyến khích các em 

tham gia, vui chơi và ủng hộ trường của các em! 

 

Vui lòng trợ giúp con của quý vị bằng cách: 

1. Đăng ký thông tin con của quý vị để nhận quyên góp trực tuyến tại trang web 

www.funforthearts.ya-or.org. Các em học sinh có thể quyên góp trực tuyến, quyên 

góp trực tiếp (và ghi lại thông tin trên hồ sơ gây quỹ trực tuyến của các em) hoặc chọn 

thực hiện cả hai hoạt động. 

2. 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 cách 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: 

1. Fun for the Arts Dance-a-thon: Ngày 4 tháng 3 năm 2022 

Các em học sinh sẽ tham gia khiêu vũ vào thứ Sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2022. Tất cả 

các cam kết đóng góp từ các nhà tài trợ phải được thực hiện trước khi sự kiện bắt đầu. 

2. Ngày Đến Hạn Nhận Quyên Góp: Ngày 18 tháng 3 năm 2022 

Tất cả các khoản quyên góp cam kết trực tuyến và trực tiếp phải được nhà trường tiếp 

nhận trước thứ Sáu, ngày 11 tháng 3. 

 

Bằng sự giúp đỡ của quý vị, con của quý vị và trường học của chúng tôi sẽ có một chương 

trình Vui Chơi Cùng Nghệ Thuật sống động và mang lại ảnh hưởng. Nếu quý vị có thêm câu 

hỏi, vui lòng liên hệ với điều phối viên trường học của quý vị. 
 

 

Xin cảm ơn quý vị! 
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