Tôi có th‹‹ Çóng góp ch
ho DSF b¢ng cách nào?
ThÈ Tín Døng
D

Quí vÎ có th
h‹ dùng thÈ tín døng b¢ng cách ghi rõ ttrong phi‰u hhÙa dâng, ho¥¥c trên
trang mång archgh.org/d
dsf. Chúng tôôi nhÆn thÈ M
MasterCard, V
Visa, Discover, và
American Express.
E
hể chọn “direect debit” choo tài khoản củ
ủa mình tronng phiếu hứa dâng.
TrØ tr¿c ti‰p tØ tài Quí vÎ có th
khoän nhàà bæng
Xin theo ch
hỉ dẫn trên ph
hiếu. Quí vị cũng có th‹ dùng “e-cheeck” ở trang mạng
archgh.org/d
dsf.
Check
Quí vÎ có th
h‹ vi‰t check và bÕ vào nnh»ng phong bbì ª nh»ng hhàng gh‰ tronng nhà
th© ho¥c gºii check cùng v§i phi‰u hÙaa dâng mà quuí vÎ nhÆn ÇÜ®®c qua bÜu ÇiŒŒn.
TiŠn m¥t

Quí vÎ có th‹ bÕ tiŠn trong nh»ng phong bì ª nh»ng hàng gh‰ trong nhà th©.

ñóng góp b¢ng c° Væn phòng Development
D
t së giúp quí vvÎ th¿c hiŒn. X
Xin g†i cho M
Michael Schilllaci ª
phi‰u, IRA
A, ho¥c các sÓ 713-652--4418. MuÓn
n bi‰t thêm cchi ti‰t xin vvào trang måång cûa giáo phÆn
quÏ hÜu
archgh.org/d
dsf, trong møc Giving Stoccks and Otherr Securities.
Matching Gift

DSF hợp lệ
ệ cho chương
g trình “matchhing gift” ở nnhiều công tyy. Xin liên lạạc nơi
làm của quí vị để biết thêêm chi tiết.

ñóng góp
p trên trang DSF là Ç®t vÆn
v Ç¶ng cûaa ñÙc HÒng Y vì vÆy nh»nng Çóng góp cho DSF ÇÜ®®c gºi
tr¿c ti‰p cho
o T°ng giáo phÆn
p
Ç‹ tr¿c tti‰p tài tr® chho nh»ng chÜÖÖng trình cûa T°ng
mång cûaa giáo xÙ
Giáo phÆn. Quí vÎ có th‹‹ hÙa dâng haay Çóng góp ttrên trang måång archgh.orrg/dsf,
ho¥c ÇiŠn phi‰u
p
có s¤n ª væn phòng giáo xÙ, ho¥¥c g†i væn phhòng Developpment
Records cûaa T°ng giáo phÆn ª sÓ 713..652.4417.
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