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Là thành viên của hội phụ huynh học sinh sẽ làm mạnh thêm tiếng nói của 
chúng ta. Hãy tham gia hôm nay! 

 
Hội Phụ Huynh Học Sinh (PTSA) của trường trung học Washington luôn hỗ trợ cho giáo viên, học sinh, và các gia đình của chúng ta 
theo nhiều cách. Tất cả mọi người đều có thể là thành viên của PTSA. Khi bạn tham gia hội phụ huynh học sinh của truờng trung học 
Washington (WMS PTSA), là bạn sẽ tạo một mối quan hệ để khuyến khích thành tích học tập của học sinh, và luôn làm phong phú 
môi trường học cũng như hỗ trợ đội ngũ nhân viên tuyệt vời của chúng ta. 

 
PTSA sẽ làm những gì? 

 
 PTSA sẽ thực hiện những buổi gây quỹ để hỗ trợ 

giáo viên và học sinh ngay trong lớp học thông 
qua các khoản tài trợ cho chuơng trình ngoại 
khoá, nghệ thuật, và hỗ trợ học tập. 

 Là nhà tài trợ và tình nguyện viên cho các sự kiện 
khen thuởng thành tích học tập của học sinh.  

 Hỗ trợ các sự kiện xây dựng cộng đồng như là tham quan 
trường, đêm giao lưu văn hóa,  và lễ tốt nghiệp lớp 8.  

 Và hơn thế nữa - cung cấp các khoản chi phí cho giáo viên 
để mua đồ dùng học tập trong lớp, cho những người ủng hộ 
WMS trong Khu Học Chánh, xuất bản Danh mục Gia đình và 
hỗ trợ liên lạc. 

Hãy tham gia và ủng hộ PTSA ngay hôm nay! 
 
Bạn có thể đăng ký hoặc gia hạn thành viên trả phí (paid membership), tại https://tinyurl.com/joinWMSPTSA hoặc bằng cách điền 
vào và nộp lại mẫu đơn này. 
Bạn có thể đăng ký hoặc gia hạn thành viên miễn phí (free membership) bằng cách điền vào và nợp lại mẫu đơn này. Xin xem bên 
dưới.	
(Lưu ý: Không có sự khác biệt giữa các thành viên này. Nếu bạn có thể trả các khoản phí hàng năm của WMS PTSA, tiền của bạn chủ 
yếu sẽ dành cho các chương trình và hỗ trợ PTA của tiểu bang và quốc gia, đặc biệt là vận động giáo dục Pre-K 12 tại Thủ phủ của 
bang.) 
 

Đánh dấu vào ô bên dưới và kèm theo thanh toán nếu có: 
¨ Cá nhân ($12) 
¨ Gia Đình ($20) 
¨ Thành viên miễn phí cá nhân hoặc gia đình (chỉ cần 

gửi mẫu đơn này và không cần đính kèm chi phiếu) 
¨ Đóng góp quỹ hàng năm $_______ 

 

Chọn một:   
¨ Phụ huynh / Người giám hộ 
¨ Giáo viên / Nhân viên 
¨ Tình nguyện viên cộng đồng 
¨ khác: ___________________________ 

Ký chi phiếu cho "WMS PTSA" và nộp đơn cùng với thanh toán tới: WMS PTSA, 2101 S. Jackson St., Seattle, WA 98144 
 
Tên: _________________________________________________________ Email: ___________________________________________________  

Tên: _________________________________________________________ Email: ___________________________________________________  

Tên học sinh và lớp: ____________________________________________________________________________________  

Ngôn ngữ dùng ở nhà: ___________________________________________________________________________________________________  

¨ Tôi có thể làm tình nguyện - liên hệ với tôi và cách tôi có thể giúp học sinh và nhân viên! 


