TU TAM FOUNDATION
5583 Whimbrel Rd.
Mississauga, ON
L5V 2J4
Tel: 905-858-9965

CHƯƠNG TRÌNH GIÚP GIA ĐÌNH NGHÈO
$15 / THÁNG - THỜI HẠN MỘT NĂM
PHIẾU BẢO TRỢ / SPONSORSHIP PLEDGE TO HELP A FAMILY
CHI TIẾT CỦA NGƯỜI BẢO TRỢ / INFORMATION OF SPONSOR(S):
Họ và Tên / Full Name: ________________________________________________________________
Địa Chỉ / Address: ____________________________________________________________________
Thành Phố / City: _________________Tỉnh / Province________________Postal Code: ___________
Điện Thoại / Phone: _________________________Thư Tín / Email: ___________________________
*Xin

Lưu ý: Chúng tôi sẽ để họ, tên và thành phố của quý vị cùng với gia đình quý vị bảo
trợ trên trang nhà tại: www.tutamfoundation.org. Nếu qúy vị muốn dùng tên khác, xin
ghi vào đây:____________________________________________________

CHI TIẾT CỦA GIA ĐÌNH ĐƯỢC BẢO TRỢ / INFORMATION OF FAMILY BEING SPONSORED:
(Quý vị có thể chọn một gia đình nghèo hoặc QTTTT sẽ giúp quý vị chọn lựa một gia đình nghèo theo ý
muốn của quý vị.)
Họ và Tên / Full Name: ________________________________________________________________
Số người trong nhà / How many people in household: _____________________________________
Địa Chỉ / Address: ____________________________________________________________________
Điện Thoại / Phone: (nếu có)___________________________________________________________
Hoàn Cảnh Gia Đình / Situation of family being sponsored:_________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Bảo trợ bằng / Sponsorship payment method:

 Ngân Phiếu / Cheque : Trọn 1 năm / whole year

 Tiền mặc/ Cash : Trọn 1 năm / whole year

Thời hạn một năm bắt đầu từ tháng____, năm 201__ đến tháng____, năm 201__.

I/We hereby pledge to provide $15/month support to a family in need in Vietnam as may be described
above. TuTam Foundation reserves the right to re-allocate sponsorship to a different family/recipient(s)
as necessary due to changes in conditions of the family being sponsored. TuTam Foundation will inform
me of any change as warranted.
After one year, the sponsorship pledge is renewable unless notified by the sponsor.
Chữ Ký Của Người Bảo Trợ:_____________________________Ký Ngày:_______________________
(Signature of Sponsor)
(Date)
(MM/DD/YYYY)
***All Cheques payable to Tu Tam Foundation****

