
 

العضوية  طلب  

دوالر  29-0 :صديق دوالًرا  30 :األزرق   

واألنشطة األحداث في الجميلة الفنون تعزيز اتصاالت تلقي       <>    
تتشبث الجميلة الفنون معززات نافذة       <>    

كداعم البرامج في االسم       <>    

واألنشطة األحداث في الجميلة  الفنون تعزيز  اتصاالت تلقي    <>        
تتشبث الجميلة  الفنون معززات  نافذة    <>        

كداعم البرامج في  االسم    <>        

دوالًرا  50الذهب:  دوالر 200 :الحياة مدى   

أمريكيًا دوالًرا 20-14 بقيمة{ تكميلية موسيقية أو دراما تذكرة     <>    
واألنشطة األحداث في الجميلة  الفنون تعزيز  اتصاالت تلقي      <>    

تتشبث الجميلة  الفنون معززات  نافذة      <>    
كداعم البرامج في  االسم      <>    

 يحق فقط للعائالت التي يكون أصغر أطفالها أكبر سنًا في الخريف مؤهالً 
أمريكيًادوالًرا 20-14 بقيمة( سنويًا الموسيقى أو للدراما تكميليتان تذكرتان    <> 

واألنشطة  األحداث في الداعمة  االتصاالت الجميلة الفنون    <> 
تتشبث الجميلة  الفنون معززات  نافذة     <> 

كداعم البرامج في  االسم     <> 

 

الحياة مدى  □       الذهب □       األزرق  □       صديق □                            )من جانب واحد علم ( مستوى عضوية               
  

ال  / نعم  ألوم؟ ويست مين __________________________________________________________________________:طباعته تريد كما االسم  
  

12    11    10   9 :السنة     ____________________________________________________ _______________________:1 الطالب اسم  
  

12    11    10   9  :السنة    ___________________________________________________________________________ :2 الطالب اسم  
 

 العنوان  :________________________________________________________________________________
  

 المدينة ، الوالية ، الرمز البريدي  :___________________________________________________________

الهاتف  رقم :_______________________________________________________________________  

الوصي  / للوالد اإللكتروني  البريد :________________________________________________________________________  
 

  

في  مسجل بي  الخاص الطالب   

□ الموسيقى الكالم / الدراما / البث                       الفنون البصرية   □ 

  
 الطالب المشاركون 

□ جيتار / جاز باند                                نادي الفن  □ 

□ فريق الخطاب              الفرقة الموسيقية المسيرة  □ 

□ طاقم المسرح                                 الكورال   □ 

 □ V-Show                             □ موسيقى / مسرحيات

□ أوتار المحارب / أوركسترا           ويست سايد للرقص شركة    □ 

 □ WMTH TV / WMTH 90.5  □   نادي الصور

لالنضمام طريقتان : 
 mainewestfinearts@gmail.com أرسل هذا النموذج بالبريد اإللكتروني  إلى

 www.mainewestfab.com على Paypal ثم أرسل الدفع عبر 
 -أو-

إلى الدفع مع طلبك أرسل : 
Maine West Fine Arts Boosters 

ATTN: Joy Klarkowski 

1755 South Wolf Road 

Des Plaines, IL 60018 
لـ الدفع مستحقة  الشيكات  جعل  الرجاء : 

Maine West Fine Arts Boosters 

* الضرائب  من معفاة هي مساهمتك * 

  

الرئيسية  الغربية الجميلة الفنون معززات دعم على لك شكًرا  
 

mailto:mainewestfinearts@gmail.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.mainewestfab.com
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.mainewestfab.com

