
Hôi Phụ Huynh Trường Graham Hill  
Đơn Điền Tình Nguyện 

 
 
 

Tên học sinh _____________________________________________________ 
 
Tên thầy cô/ lớp học________________________________________________________ 
 
 
Phụ huynh/ giám hộ_______________________________________________________ 

 
Số điện thoại ______________________________________________________________ 
 
Liên lạc trên mạng ̣ (Xin viết rỏ) 
____________________________________________________ 
 
[ ] Tôi muốn vào hội Phụ Huynh Trường Graham Hill  không tốn tiền. 
[ ] Tôi muốn vào hội phụ huynh Trường Graham Hill và Tỉnh Bang. Phụ Huynh trả  $10.* 
    Viết check trả cho Trường Graham Hill  

 
 
Tên Phụ huynh Giám Hộ___________________________________________________ 
 
Số điện thoại _______________________________________________________________ 
 
 Liên lạc trên mạng ̣ (Xin viết rỏ)_______________________________________________ 
 
[ ] Tôi muốn vào hội Phụ Huynh Trường Graham Hill  không tốn tiền. 
[ ] Tôi muốn vào hội phụ huynh Trường Graham Hill và Tỉnh Bang. Phụ Huynh trả  $10.* 
    Viết check trả cho Trường Graham Hill  
 
 

 
Chúng tôi muốn giúp cho phụ huynh vào hội không cần đóng tiền  

Chúng tôi mời tất cả phụ huynh và thầy cô vào hội Trường Graham Hill  
 

*Vào hội phụ huynh Tỉnh Bang để đòi hỏi quyền lợi cho con em học sinh là hội viên phụ huynh ̣sẽ nhận 
được thẻ mua đồ được giảm giá. 

 
 

**XIN ĐIỀN ĐƠN NẾU PHỤ HUYNH MUỐN VÀO HỘI –GỬI CHO CON EM 
MANG VÀO TRƯỜNG** 

 
(XIN XEM Ở PHÍA SAU NHỮNG VIỆC PHỤ HUYNH CÓ THỂ TÌNH NGUYỆN) 

 
 



 
HỘI PHỤ HUYNH GIÚP CHO TRƯỜNG GRAHAM HILL  

TỐT ĐẸP HƠN! 
 

Đây là những việc phụ huynh có thể giúp cho trường trong năm nay  
 

◻ Dạy vẽ hay thủ công  	

◻ Cho bánh hoặc trái cây cho các em học sinh ăn 	

◻ Vào trường giúp cho thầy cô của con em hoặc giúp cho trường  	

◻ Giúp cho chương trình sau giờ học	

◻ Tình nguyện: trong lớp học, giúp học trò trong giờ học/sau giờ học, dẫn con em qua 

đường, canh chừng học sinh ra chơi, phụ văn phòng, dạy thêm học sinh	

◻ Lớp ba múa Discover Dance Partnership với The Pacific Northwest Ballet	

◻ Cho đồ ăn như đồ hộp giúp cho học sinh và những gia đình cần thiết “Share Table,”.	

◻ Hội: Giúp cho hội tổ chức Fall Fest, Đại Hội Nhiều Sắc Dân, Culture Appreciation 

Events, Ngày vui cho gia đình: tổ chức ăn pasta hoặc chơi Bingo! 	

◻ Hội Thông tin: giúp cho hội thông tin cho cộng đồng!	

◻ Làm sổ sách, thủ quỷ  

◻ Nấu ăn, làm bánh trái, cho đồ ăn, đi mua đồ  

◻ Tổ chức hội chợ: đấu giá, xin tiền, cho tiền, gây quỷ, đi bộ  

◻ Toán sau giờ học 	

◻ Cho trường học: viết tô màu, đồ cho trường xài 	

◻ Giúp đở cho thầy cô  	

◻ Lớp chạy đua 	

◻ Lớp dạy trồng cây 	

◻ Miễn phí: cho tiền cho các em đựơc đi chơi, lớp năm đi cấm trại  	

◻ Xây cất  

◻ Điện tử, ro-bot 

◻ Phụ huynh có thể dạy bất cứ những gì phụ huynh biết cho cộng đồng Graham Hill  

 
 


