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                       Đấu Giá Mùa Xuân  
 

Hàng Năm Của Hội Phụ Huynh Học Sinh Trường Masterman Lần Thứ 13  

Dự Kiến: Thứ Bảy, 24 Tháng 3 Năm 2018 (5:30-10 tối) 
 
 

Là cái gì? 
 Nỗ lực gây quỹ lớn nhất của Hội Phụ Huynh Học Sinh Trường Masterman, và một sự kiện xã hội 

tuyệt vời dành cho người lớn với thức ăn ngon, rượu, bia và nước giải khát; giải trí và đấu giá im 
lặng để đáp ứng mọi sở thích và túi tiền! 

 

Ai hưởng lợi ích? 
 Học sinh của chúng tôi! Cuộc đấu giá năm vừa qua đã cho phép Trường Masterman tiếp tục cung cấp 

những chương trình sau giờ học và các chương trình ngoại khoá. Trước mắt, không có giải pháp cho 
cuộc khủng hoảng tài chính của Sở Giáo Dục, mỗi đồng đô la gây quỹ là quan trọng hơn bao giờ hết! 

 

Khi nào và ở đâu? 
 Thứ bảy 24   tháng 3 từ 5:30-10 tối. Địa điểm sẽ xác định sau. 

 

Giá bao nhiêu một vé? 
 Vé mua trước $ 40; $ 50 mua tại cửa, và bao gồm bữa ăn tối, rượu, bia và nước ngọt. Vé sẽ được bán 

bắt đầu từ tháng 1 năm 2018. Hãy đợi lời mời gởi từ bưu điện vào tháng 1. 
 

Làm sao tôi có thể giúp đỡ/tham gia? 
 Chúng tôi vui khi các bạn hỏi! Các bạn có thể: 

o Trợ giúp với sự kiện này - chúng tôi cần tình nguyện viên trước, trong và sau cuộc bán đấu giá! 
o Tặng một món hàng để bán đấu giá - Bạn có sở hữu một doanh nghiệp hay biết ai đó có cơ sở? Bạn 

có thể cung cấp một dịch vụ có giá trị? Bạn có sáng tạo? Bạn có vé đi xem nhạc, rạp hát hay vé thể 
thao mà bạn có thể đóng góp không? 

o Tìm một món hàng để bán đấu giá. Bạn có thường xuyên đến một nhà hàng hoặc cửa hàng có thể 
tặng một giấy chứng nhận quà tặng hoặc một mặt hàng? 

o Giúp đỡ trong cuộc đấu giá trực tiếp - Bạn có một ngôi nhà nghỉ mát một tuần để hiến hoặc bạn bè  
có thể đóng góp những trải nghiệm thú vị và độc đáo không? 

o Suy nghĩ để trở thành nhà bảo trợ đấu giá! Các quỹ trợ cấp bổ sung đã giúp đỡ cho chi phí liên quan 
đến cuộc bán đấu giá và tăng số tiền thu được cho học sinh của chúng tôi. 

o Liên hệ với Điều Phối Viên tình nguyện bán đấu giá của chúng tôi tại auction@mastermanhsa.org để 
giúp đỡ trong bất kỳ khả năng nào. 

o Chúng tôi luôn hoan nghênh phụ huynh và ý tưởng mới! 
o Tham dự các sự kiện! 

 

Tôi có thể lấy thông tin bằng cách nào? 
 Liên lạc với đồng chủ tịch ủy ban tổ chức đấu giá Madhu Narula @ madhu.narula@nasdaq.com hoặc 

Natasha Andjelkovic @ n.andjelkovic@elsevier.com. Truy cập trang web: www.mastermanhsa.org và 
theo dõi Hội Phụ Huynh Học Sinh Trường Masterman trên Facebook! 
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