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Đơn Hội Viên 2017-2018 

Email: boosters@bfhsla.org 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Hiệp hội Thể Thao Trường Trung học Benjamin Franklin (BFAA) được thành lập để tăng cường và cải thiện các chương trình và hoạt 
động thể thao của trường, bằng cách gây quỹ và tài trợ cho các chương trình và hoạt động hỗ trợ tất cả vận động viên Falcon. Là một câu lạc bộ hỗ 
trợ, BFAA gây quỹ để hỗ trợ các nhu cầu của chương trình thể thao tổng thể và các đội cá nhân, và để tôn vinh vận động viên học sinh. Tiền quỹ 
được huy động thông qua phí hội viên và từ một số cuộc gây quỹ được tổ chức trong suốt cả năm. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Nguồn tài chính chủ yếu là từ lệ phí HỘI VIÊN, để giúp cho tất cả vận động viên học sinh tại BFHS. 

 

Tên hội viên:               

Địa chỉ:                 

Thành Phố:      Tiểu bang:  Mã số bưu điện:      

Email:                

Số điện thoại:                

 Bạn là phụ huynh hoặc là người giám hộ của học sinh của trường BFHS? Không:  Có:    
(Xin điền hết những thông tin sau đây)   

Tên học sinh:       Lớp  Các hoạt động:     

Tên học sinh:       Lớp  Các hoạt động:     

	

LỆ PHÍ HỘI VIÊN VÀ CƠ HỘI ĐÓNG GÓP THƯỜNG NIÊN 

Lệ phí hội viên            $     30.00 
* Tên thành viên và mức độ hỗ trợ có thể được đăng trên trang web của trường để khuyến khích  
những người khác tham gia. Nếu bạn không muốn tên của bạn được liệt kê, hãy đánh dấu vào ô vuông: ☐  

Ủng hộ thêm             $   
Cảm ơn bạn đã rộng rãi ủng hộ với ngân sách cho phép!  

TỔNG CỘNG:    $   
 

Tất cả các khoản THU và ỦNG HỘ đều đưọc khấu trừ thuế! 
 

Trả bằng chi phiếu? Vui lòng in mẫu này và nộp kèm với chi phiếu thanh toán cho:  

Ben Franklin Athletic Association, 2001 Leon C. Simon Dr., New Orleans, LA 70122 

Trả bằng thẻ tín dụng? Xin vào trang mạng của chúng tôi dưới tiêu đề Thể Thao trong bfhsla.org Hoặc Chỉ cần hỏi một 
thành viên của Ban chấp hành tại cuộc họp tới của chúng tôi! 

Chúng tôi mong được gặp bạn tại cuộc họp BFAA tiếp theo (thường tổ chức vào thứ Hai thứ ba của tháng) và gặp bạn tại 
các sự kiện thể thao Falcon! Xem mặt sau của mẫu cho CƠ HỘI LÀM TÌNH NGUYỆN VIÊN! 

Xin cám ơn vì đã ủng hộ Falcon Athletics!  



Câu Lạc Bộ Hỗ Trợ BFAA	
Đơn xin làm tình nguyện viên	

boosters@bfhsla.org 
 

Là Câu lạc bộ Hỗ Trợ, nhiệm vụ của chúng tôi là thúc đẩy tinh thần trong học đường và hỗ trợ tài chính cho các vận động 
viên và huấn luyện viên Ben Franklin thông qua các hoạt động gây quỹ và các sự kiện của đội. 

Tất cả các hoạt động của BFAA chỉ được thực hiện thông qua sự ủng hộ rộng rãi của phụ huynh tình nguyện viên, những 
người tổ chức và nhân sự cho mỗi sự kiện. Sự giúp đỡ tình nguyện là điều cần thiết để tạo ra những trải nghiệm tốt nhất 
cho vận động viên của chúng tôi. Vui lòng đánh dấu tất cả các lĩnh vực mà bạn muốn làm tình nguyện và gửi biểu mẫu 
này cho thành viên BFAA hoặc đưa đến văn phòng chính của trường. 

Tên hội viên:               

Email:                

Số điện thoại:               

 

 Hội viên: Giúp chúng tôi làm tăng thêm số hội viên. 

 Giới thiệu/ Bảo trợ từ cộng đồng: Liên kết với người và doanh nghiệp để hỗ trợ chương trình của chúng tôi 
thông qua tài trợ và đóng góp 

 Tiệm sách Ben: Giúp bán những món ăn vat75, dụng cụ học tập, và các dụng cụ của Falcon vào giờ ăn trưa. 

 Lễ trao giải thể thao: Hỗ trợ lập kế hoạch, thiết lập và dọn dẹp tại lễ trao giải.   

 Lễ hội Falcon: Giúp giữ an toàn cho địa điểm, thực phẩm, đồ uống, và các mặt hàng đấu giá hoặc giúp đỡ trong 
suốt sự kiện.  

 Sự kiện Xổ số: Phối hợp hoặc tiến hành bán vé số hoặc giúp phân phối / thu vé và tiền.  

 Trợ lý của Huấn luận viên / Liên lạc Phụ huynh: Hỗ trợ mỗi huấn luyện khi cần (ví dụ, bán hàng ở sân vận 
động). Nếu vậy, môn thể thao nào?  

 Tiệc mừng để cổ vũ trận đấu: Lập kế hoạch và điều phối hoạt động tiệc mừng để cổ vũ cho các sự kiện thể thao. 

 Tiếp đón: Hỗ trợ và điều phối thông tin, nước uống và thức ăn nhẹ của BFAA trong các sự kiện của trường. 

 Viết kế hoạch xin trợ cấp: Hỗ trợ bằng văn bản cho nhu cầu của BFAA. 

 Tôi sẽ giúp đỡ bằng bất cứ cách nào!  

Nếu bạn có tài năng đặc biệt mà bạn muốn chia sẻ để giúp đỡ bất kỳ sự kiện nào, vui lòng mô tả:  

 

 

Nếu bạn sở hữu hoặc làm việc cho một doanh nghiệp có thể sẵn sàng giúp đỡ bằng cách nào đó, vui lòng cho chúng tôi 
biết  


