QUÝ VỊ CÓ SỨC MẠNH ĐỂ LÀM VIỆC TỐT
Hãy gia nhập United Way để đấu tranh vì quyền lợi sức khỏe, giáo dục và ổn định tài chính của mọi người trong cộng
đồng của chúng ta. Khoản quyên tặng của quý vị mang đến cho người khác các nguồn lực và cơ hội mà họ cần để
sống cuộc đời tốt nhất có thể.

CHÚNG TÔI GIÚP PHẦN ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ VỊ NHÂN LÊN GẤP BỘI

Năm ngoái, chúng tôi đã làm cho mỗi đô la quyên góp thành một nguồn lực có trị giá $2,09 thông qua các khoản tài trợ, tình nguyện viên,
phân phối hàng hóa và dịch vụ được miễn thuế.

$1 QUYÊN GÓP

=

$2,09 GIÁ TRỊ TÁC ĐỘNG

TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT RÕ RỆT HƠN MỌI NGƯỜI VẪN NGHĨ:
Với giá trung bình của một
ly cà phê latte,

Với giá trung bình của một
lần rửa xe,

$10 MỖI TUẦN...

Với giá vé xem
phim trung bình,

$25 MỖI TUẦN...

Với giá trung bình của một bữa
tối ở nhà hàng,

cho 10 trẻ mầm non một cuốn
sách mới miễn phí mỗi tháng
trong một năm để giúp trẻ nuôi
dưỡng niềm say mê đọc sách.

tăng cường sức khỏe của năm
người có thu nhập thấp bằng các
buổi khám sàng lọc sức khỏe,
khám mắt hoặc tiếp liệu y tế.

tạo một kế hoạch phòng ngừa
tình trạng vô gia cư dành cho 5
gia đình, giúp họ tìm việc làm
toàn thời gian và tự túc lâu dài.

cung cấp các chương trình trau
dồi sau giờ học trong một năm
cho 5 trẻ em trong một khu phố
có nguy cơ.

$5 MỖI TUẦN...

$50 MỖI TUẦN...

CAM KẾT CỦA TÔI VỚI CỘNG ĐỒNG.
THÔNG TIN CỦA TÔI
o Ông o Bà
o Bà o Ngài

______________________________________________
Tên

____________
Tên lót

_________________________________________________________________________
Địa chỉ Nhà
____________________________________________________________
Điện thoại o Điện thoại di động o Nhà o Nơi làm việc

______________________________________
Họ

__________________________________________
Thành phố

__________________________________________
Email Cá nhân

______________________
Tên hiệu
__________________
Tiểu bang

______________
Năm Sinh

__________________
Mã ZIP

__________________________________________________
Email Công việc

_________________________________________________________________________
Tên Công ty

KHOẢN QUYÊN TẶNG CỦA TÔI

Tùy chọn Quyên tặng Trực tiếp
Số tiền quyên tặng: o $1.000 o $500 o $200 o $100 o $_______________

Khấu trừ Tiền lương
o Khấu trừ 1% tiền lương cho mỗi kỳ lương của tôi: $_______________
o Khấu trừ mỗi kỳ lương: o $50 o $25 o $10 o $_______________

Số kỳ lương hàng năm: o 52 o 26 o 24 o 12
Tổng số tiền khấu trừ lương hàng năm: $_______________
o Tôi đã chỉ định quà tặng của tôi. Tùy chọn. Xem chi tiết ở mặt sau.

o Séc hoặc tiền mặt (phải trả cho United Way of the Plains)
o Thẻ tín dụng (unitedwayplains.org/donate hoặc nhắn tin UWPLAINS đến số 41444)
o Thẻ ghi nợ tự động (unitedwayplains.org/autodebit)
o Cổ phiếu hoặc trái phiếu (Gọi (316) 267-1321 số máy nhánh 4205)
o Xuất hóa đơn cho tôi (tối thiểu $100): o Hàng quý o _______________________
tần suất khác

Bắt đầu từ ________________ (tháng/năm). Xuất hóa đơn đến: o nhà riêng
o nơi làm việc

CHỮ KÝ _________________________________________________ NGÀY _______________________________
Hãy ký tên để tiếp tục.

Bằng cách cung cấp email thì quý vị sẽ nhận được thông tin cập nhật từ United Way of the Plains. Quý vị có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào. United Way không bán thông tin của quý vị. Khoản quyên tặng cho
United Way of the Plains được khấu trừ thuế trong phạm vi luật pháp cho phép. Không chấp nhận ép tặng. United Way không cung cấp bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào để đổi lấy khoản quyên tặng này. Vui lòng
giữ một bản sao mẫu này để làm hồ sơ thuế cá nhân.

NẾU MUỐN CÓ CUỘC SỐNG TỐT
HƠN, CHÚNG TA PHẢI ĐOÀN KẾT.
LỰA CHỌN CHỈ ĐỊNH TÙY CHỌN
Chuyển quà tặng của tôi đến (các) khu vực sau. Liệt kê các khoản tiền dựa trên tổng đóng góp hàng năm. Tên tôi là: __________________________________________
Quỹ Cộng đồng của United Way
Đầu tư khoản quyên tặng của tôi để có được nguồn lực lớn nhất cho nhu cầu cấp thiết trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và ổn định tài chính. $_______________
Sử dụng khoản quyên tặng của tôi để đáp ứng nhu cầu mà tôi quan tâm nhất.
Sức khỏe $_________________
Cải thiện sức khỏe mọi người.

Giáo dục $_____________
Ổn định tài chính $_____________
Nuôi dưỡng tiềm năng của trẻ.
Củng cố an ninh tài chính.

Dolly Parton’s Imagination Library $_________________
Cung cấp sách miễn phí cho trẻ mầm non để
phát triển niềm say mê đọc sách.

Gửi khoản quyên tặng của tôi đến một tổ chức phi lợi nhuận về sức khỏe và dịch vụ nhân sinh tại địa phương.
Số tiền Quyên tặng: $_______________ Tối thiểu $100 (số tiền ít hơn sẽ được chuyển đến Quỹ Cộng đồng của United Way). Phí xử lý sẽ được khấu trừ. Xem chính sách
tại unitedwayplains.org/designations.
____________________________________________
Tên Cơ quan

____________________________________________
Địa chỉ của Cơ quan

_____________________________
Thành phố

____________
Tiểu bang

_________________
Mã ZIP

o Không tiết lộ tên hoặc thông tin liên lạc của tôi cho cơ quan đó.

UNITED WAY OF THE PLAINS
@unitedwayplains

245 N. Water St., Wichita, KS 67202
(316) 267-1321 l unitedwayplains.org

