
 
 
 
 
 
Quí vị đang làm việc lợi ích! Món quà của quí vị rất quan trọng!  
 
Xin vui lòng gửi món quà của quí vị hôm nay để chúng tôi có thể chăm sóc cho nhiều người khác. Cám 
ơn sự hảo tâm dâng cúng của quí vị với một lòng biết ơn chân thành.  
 
Cam Kết  
Nhiều người thấy họ có thể dâng hiến quà ở mức độ hy sinh nếu họ trả góp trong khoảng một thời gian. 
Thư từ nhắc nhở sự trả góp hàng tháng được gửi từ tháng mười một 2017 tới hết tháng 6 năm 2018 hoặc 
ủy quyền lấy từ thẻ tín dụng hàng tháng hoặc tự động thu hồi tài khoản từ ngân hàng.  
 
Quà Tặng Một Lần  
Đóng góp món quà một lần duy nhất, bằng chi phiếu hoặc thẻ tín dụng hoặc tự động rút tài khoản từ ngân 
hàng.  
 
Liên tục Đóng Góp hàng tháng – Hội Nối Vòng Thánh Phanxicô  
Cá nhân chọn đóng góp liên tục hàng tháng, có thể tăng, giảm, tạm dừng hoặc ngưng lại bất cứ lúc nào. 
Đăng ký trực tuyến tại www.advancementfoundation.org. Ủy quyền tự động rút tài khoản liên tục, hàng 
tháng thẻ tín dụng hoặc từ ngân hàng. Quà Dâng Cúng sẽ lặp lại trong vòng 12 tháng và tiếp tục như vậy 
hàng năm.  
 
Đóng Góp Trực Tuyến  
Thi hành sự cam kết hoặc tặng quà một-lần bằng cách sử dụng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng tự 
động rút tiền bằng cách vào mạng lưới www.advancementfoundation.org. Kế hoạch trả góp mọi cam kết 
sẽ được đúc kết trong tháng 6, năm 2018 cho kịp được ghi nhận cho chương trình Lời Kêu Mời Giáo 
Phận Hàng Năm, năm 2018.  
 
Text 
Xin ghi nhận qua text điện thoại ADA to 91999. 
 
Chi Phiếu Ngân Hàng  
Khi viết một chi phiếu ngân hàng cho số tiền quà tặng một lần hay cho tiền trả góp theo như đã cam kết, 
xin vui lòng viết trả cho: Annual Diocesan Appeal.  
 
Quà tặng từ lợi tức cổ phiếu hay chứng khoán  
Pháp luật thuế liên bang cho phép một khoản khấu trừ từ thiện với giá trị đầy đủ của thị trường của các 
chứng khoán vào ngày chuyển món quà của quí vị. Xin vui lòng liên lạc với cô Renée Underwood, văn 
phòng Cơ Sở Tu Bổ, 817-945-9441, runderwood@advancementfoundation.org để biết thêm chi tiết.  
 
Tiền Hưởng Già IRA Chuyển Sang Ngân Khoản Từ Thiện  
Cá nhân tuổi từ 70½ trở lên, có thể cho lên đến $100.000 từ tiền Hưởng Già IRA trực tiếp với văn phòng 
Tu Bổ Giáo Phận Công Giáo Fort Worth mà không phải trả thuế thu nhập về số tiền dâng cúng. Để biết 
thêm chi tiết, xin vào mạng lưới www.advancementfoundation.planmygift.org hoặc liên lạc với bà Renée 
Underwood, văn phòng Cơ Sở Tu Bổ, 817-945-9441, hoặc qua tín điện 
runderwood@advancementfoundation.org.  
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Quà Tặng Tương Xứng  
Nhiều công ty có chương trình tương xứng quà tặng cho các tổ chức từ thiện và các mục đích 
giáo dục. Xin liên lạc với văn phòng Điều Hợp Nhân Sự của hãng để lấy đơn xin ứng dụng món 
quà tương xứng và gửi đơn cho văn phòng giáo phận của Fort Worth, The Catholic Diocese of 
Fort Worth Advancement Foundation, 800 West Loop 820 South, Fort Worth TX 76108 để được 
chứng nhận món quà đóng góp 


