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Tháng 11 Năm 2017 
 
Trường Julia R. Masterman Laboratory and Demonstration School là trường công lập phục vụ các học sinh có nền văn 
hóa, học vấn và tài năng đa dạng từ lớp 5 đến lớp 12.  Trường Masterman là trường Blue Ribbon Cấp Quốc Gia. Chúng 
tôi lấy làm hãnh diện báo cáo rằng Trường Masterman một lần nữa được xếp hạng nhất trong tiểu bang Pennsylvania, 
và theo như Báo US News & Worl Report thì trường được xếp hạng 46 thuộc các trường trung học tốt nhất trên toàn 
quốc.   
 
Vào ngày 24 tháng 3 năm 2018, chúng tôi sẽ tổ chức Buổi Bán Đấu Giá Mùa Xuân hàng năm lần thứ 13 của mình và thân 
mời quý vị tham gia để giúp chúng tôi gây quỹ cho học sinh của chúng tôi.  Buổi đấu giá được bảo trợ bởi Hội Phụ Huynh 
Học Sinh, trong đó bao gồm các phụ huynh tình nguyện. Buổi đấu giá năm vừa qua đã gây quỹ hơn $110,000 để hỗ trợ 
cho việc giáo dục học sinh của chúng tôi, bao gồm các khoản đầu tư vào các phương tiện giảng dạy sáng tạo và công 
nghệ.  Số tiền này đã lấp khoảng trống về ngân sách mà Sở Giáo Dục Philadelphia phải đối phó, và đã cho phép Trường 
Masterman duy trì các hoạt động sau giờ học cũng như các chương trình khác cho học sinh. Tiền bán đấu giá là quan 
trọng, nhờ đó chúng tôi có thể giúp chúng tôi đáp ứng được những nhu cầu của các học sinh. 
 
Việc ủng hộ buổi đấu giá sẽ làm cho doanh nghiệp của quý vị được hơn 1000 gia đình và khách mời biết đến. Họ là 
những người sống và làm việc tại thành phố Philadelphia và vùng ngoại ô lân cận. Những gia đình này sẽ nhiệt tình hỗ 
trợ cho những công ty nào tham gia sinh hoạt cộng đồng thông qua sự quyên góp và bảo trợ cho buổi đấu giá. 
 
Chúng tôi thân mời quý vị quảng cáo doanh nghiệp của mình bằng cách Bảo Trợ và/hoặc Quyên Tặng một Sản Phẩm 
hoặc Dịch Vụ cho buổi đấu giá của chúng tôi. Để quyên tặng, quý vị có thể sử dụng đơn quyên tặng đấu giá kèm theo 
HOẶC bằng trực tuyến: https://mastermanhsa.schoolauction.net/auction2018. Quý vị có thể cung cấp các tài liệu quảng 
cáo công ty mình để trưng bày tại buổi đấu giá và cho chúng tôi biết khi nào quý vị muốn chúng tôi đến lấy món đồ này.  
Sau đây là cách thức mà quý vị có thể giúp: 
 

 Đóng góp một sản phẩm hoặc dịch vụ và được đưa vào trong danh mục đấu giá, trang web, và các bản tin 
trường học của chúng tôi. Xin lưu ý rằng ngày hết hạn trên phiếu quà tặng phải có giá trị đến ngày 24 tháng 3 
năm 2019 (1 năm kể từ ngày đấu giá). 

 Trở thành người bảo trợ cho sự kiện: Doanh nghiệp của quý vị sẽ được ghi nổi bật trên trang web của chúng 
tôi trước, trong và sau thời gian của sự kiện, trong danh mục ca-ta-lô / chương trình và trên mỗi tờ vé được bán 
trực tuyến. Quý vị sẽ được nêu danh tại buổi đấu giá và quảng cáo thông qua các kênh truyền thông xã hội, như 
là bản tin trường hàng tuần và trên Facebook.  

 
Hội Phụ Huynh Học Sinh của Trường Masterman là một tổ chức 501c(3) vì vậy sự đóng góp của quý vị sẽ được miễn 
thuế.  

Xin vui lòng điền vào mẫu đơn quyên tặng đấu giá đính kèm và gửi lại qua đường bưu điện hoặc email càng sớm càng tốt 
trước ngày 28 tháng 2 năm 2018 để chúng  tôi có thể đưa vào trong danh mục ca ta lô. Nếu có thắc mắc, xin vui lòng 
email auction.mhsa@gmail.com hoặc liên lạc Cô Sharon Hoffberg, ủy ban đấu giá, số 215-219-5224. 
 
Đại diện cho nhà trường và học sinh, chúng tôi xin cám ơn sự hào hiệp và hỗ trợ của quý vị.  
Sincerely, 

                   
Jessica Brown               Madhu Narula and Natasha Andjelkovic 
Hiệu Trưởng                                 Đồng Chủ Tịch, Ban Chấp Hành Đấu Giá Mùa Xuân  
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