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Kính gửi các gia đình, Khán giả Trẻ (Young Audiences) là một tổ chức phi lợi nhuận luôn cố gắng 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 học sinh gây quỹ cho mục đích nghệ thuật 
thông qua chương trình Chạy bộ vì Nghệ thuật (Run for the Arts)

Năm nay, chương trình Chạy bộ vì Nghệ thuật của chúng ta sẽ diễn ra từ xa qua một sự kiện với chủ đề là 
VUI vì Nghệ thuật (FUN for the Arts). Số tiền quyên góp thu được thông qua sự kiện này sẽ được sử dụng 
cho các buổi trình diễn, hội thảo và thực tập với các giảng viên là những họa sĩ chuyên nghiệp, các buổi 
dã ngoại thực tế và vật liệu nghệ thuật.

Sự tham gia của con quý vị trong sự kiện này là tự nguyện, nhưng tôi hy vọng quý vị sẽ khuyến khích con 
mình tham gia, vui chơi và ủng hộ trường học của chúng ta!

Vui lòng trợ giúp con của quý vị bằng cách:

Đăng ký cho con quý vị tham gia kêu gọi quyên góp trực tuyến tại trang web runforthearts.ya-or.org. Học sinh có thể tham gia quyên góp 
trực tuyến, quyên góp ngoại tuyến (và ghi lại các khoản quyên góp vào hồ sơ gây quỹ trực tuyến) hoặc chọn làm cả hai.

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.

Ngày Tiến hành Chương trình 
Chạy bộ Vì Nghệ thuật Ngày thay thế Hạn chót nộp tiền 

_____________ 
Học sinh tham gia vào một hoạt 
động vào ngày này. Tất cả cam 
kết đóng góp theo từng phút từ 
các nhà tài trợ phải được thực 
hiện trước khi diễn ra sự kiện 

Chạy bộ vì Nghệ thuật.

 _____________ 
Các gia đình sẽ 
được thông báo 

nếu ngày sự kiện 
thay đổi

_____________ 
Tất cả các khoản đóng góp cam 

kết trực tuyến và ngoại tuyến 
phải được nhà trường tiếp nhận 

trước 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. Xin 
cảm ơn quý vị!

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




