
 

MẪU ỦNG HỘ DỰ ÁN 

Bức tường Cộng Đồng và Tiên Phong trong công viên Hành Trình Tìm Tự Do sẽ dành 

riêng để khắc tên những mạnh thuờng quân ủng hộ dự án. 

Họ và tên mạnh thường quân: -------------------------------------------------------------------------   

Địa chỉ: ------------------------------------------------------------------------------------------------------                                

Số điện thoại liên lạc:    -------------------------------------------------------------------------------   

Điện thư (Email):   --------------------------------------                                               Số lượng 

Bức tường Cộng Đồng †: Ủng hộ từ $1000.00 CAD hoặc hơn cho mỗi ô *        ----------- 

Bức tường Tiên Phong †: 

    Hạng đồng        : Từ $5000.00 CAD đến $14,999.00 CAD                                ----------- 

    Hạng bạc   : Từ $15000.00 CAD đến $24,999.00 CAD                              ----------- 

    Hạng vàng : Từ $25000.00 CAD đến $39,999.00 CAD                              ----------- 

    Hạng kim cương                     :     Từ $40000.00 CAD đến $49,999.00 CAD   ----------- 

    Hạng kim cương và ghế băng:    Từ $50,000 CAD đến $99,999 CAD **        ----------- 

    Hạng bạch kim và ghế bang   :     Từ $100,000 CAD và cao hơn. **               -----------   

Ủng hộ khác † (không có khắc tên trên tường): Ủng hộ từ $1.00 đến $999.00 CAD.   

†Biên nhận khai thuế sẽ cấp cho mạnh thường quân ủng hộ từ $20.00 CAD trở lên. 

* Chỉ có 800 ô (kích thuớc mỗi ô: 6.0” x 2.5”; được ghi tối đa 2 hàng) 

** Chỉ có tối đa 8 băng ghế trong công viên.  

Chữ được ghi trên tường (Chữ in hoa và có dấu. Xin dùng thêm giấy trắng nếu số lượng 

ô nhiều hơn 1. Tối đa 20 mẫu tự cho mỗi hàng.):  

                      ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                      ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Ngân phiếu xin ghi: 

   The Calgary Vietnamese School Association  

   (Memo: Calgary Monument Project)  

Và xin gửi về địa chỉ như sau:  

  Calgary Vietnamese Canadian Association 

  #203 - 1829 - 54 St SE, Calgary, AB, Canada, T2B 1N5 

 

Hay ủng hộ qua Etransfer:  jtfp2022@gmail.com   hoặc   tuongdai2022@gmail.com   

Thông tin liên lạc: Email:  hnv-calgary@hotmail.com  

                               Text only:  587 891 2388  

                                   Website:  https://www.hoinguoivietcalgary-cvca.ca 

Dành cho Ban Tổ Chức  

 

Ngày nhận: 

--------------------------- 

Mong quý đồng hương đóng góp, ủng hộ và phổ biến dùm. 
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