
 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

  

  

     

  

 

  

            

   

    

Special Programs       Food Pantry  RYDE     

Challenge Diabetes   Financial Assistance  

4. Đại dịch đã ảnh hưởng đến gia đình bạn như thế nào? _______________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Trong năm mới, chúng tôi HY VỌNG _____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Chương trình Lễ Tạ Ơn 

Ngày nhận cho sự kiện sẽ là vào Thứ Bảy, ngày 21 tháng 11 năm 2020. 

 

 

 

 

 

West Valley Community Services’ Holiday Program 2020

  MẪU ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH CHO NGÀY LỄ

Hãy tham gia cùng chúng tôi để kỷ niệm những ngày lễ! Để gửi đăng ký, quý vị phải hoàn

  thành các biểu mẫu sau.

Tên Chủ Hộ: __________________________________________________________________ 

Email: _______________________________________________________________________ 

Số Điện Thoại:________________________________________________________________ 

Số điện thoại di động: ___________________________________   *Tin nhắn?: Có   /   Không

Phương thức liên hệ ưa thích (Chọn một): Email          Nhắn Tin      Gọi

Ngôn Ngữ Thường Dùng: _____________________________________________________

Questionnaire

1. Chúng tôi là một (Chọn một):

Gia đình có trẻ em             Gia đình không có trẻ em Độc thân

2. Chúng tôi đến từ ________________________________________________________

3. Chúng tôi đến WVCS bởi vì (Chọn tất cả các dịch vụ được cung cấp phù hợp )

Bạn có muốn tham gia vào Chương trình Thanksgiving Basket Program không?  Có   /     Không



 

 

 

Chương trình Quà Tặng cho Lễ Giáng Sinh 

Liệt kê các thành viên trong gia đình của bạn  

Tên Chủ Hộ: _________________________________________________________________________ 

Family Wishlist (Vật dụng gia đình):_____________________________________________________ 

Tuổi: ________ Vật phẩm cá nhân: _______________________________________________________ 

 

Tên thành viên gia đình:_________________  Tên thành viên gia đình:_________________ 

Tuổi: ________ Vật phẩm cá nhân:_________  Tuổi:________ Vật phẩm cá nhân: _________ 

_______________________________________  ______________________________________ 

 

Tên thành viên gia đình:_________________  Tên thành viên gia đình:_________________ 

Tuổi: ________ Vật phẩm cá nhân:_________  Tuổi:________ Vật phẩm cá nhân: _________ 

_______________________________________  ______________________________________ 

 

Tên thành viên gia đình:_________________  Tên thành viên gia đình:_________________ 

Tuổi: ________ Vật phẩm cá nhân:_________  Tuổi:________ Vật phẩm cá nhân: _________ 

_______________________________________  ______________________________________ 

 

CHƯƠNG TRÌNH CHO NGÀY LỄ XIN THÔNG TIN ĐỒNG Ý 

CHẤP THUẬN DỊCH VỤ NHẮN TIN  

 

 ________ (Có/ Không) *Tôi đồng ý với các dịch vụ nhắn tin. 

Bạn có thể nhận được thông tin đại lý chung hoặc thông tin về hội thảo, hội chợ, sự kiện, khảo 

sát, quản lý hồ sơ hoặc lời nhắc cuộc hẹn. Nói chung, tin nhắn sẽ ít hơn 3 tin nhắn mỗi tháng.  

Tần suất sẽ tăng lên nếu bạn đăng ký Chương trình Đặc biệt và / hoặc nhắn tin cho người quản 

lý hồ sơ của bạn. Có thể áp dụng cước phí dữ liệu và nhắn tin tiêu chuẩn.  Bạn có thể chọn 

không tham gia bất kỳ lúc nào bằng cách trả lời “STOP”. 
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