
The Direct Donation Drive is here!
Want to help out but would rather not buy products? Don't have time to volunteer but want to contribute?
Then just send your cash or check for our Direct Donation Drive!

Your tax deductible donation helps the PTO enhance the educational experience of EVERY student at Potter Road.
100% of your donation will be added to the PTO fund.  The 2021-2022 PTO budget requires over $25,000 to cover
funding for all PTO-sponsored programs.

Below is just a sample of PTO-funded enhancements:

● Supplying additional needed funding to the gym, art, and music teachers.
● Supplemental funding of school clubs and activities such as Brainstormers, Page Turners, Lego League, and

Boks
● Providing mini-grants to PRS teachers to enrich their classrooms
● Supplementing field trip costs for each grade.
● Providing a Creative Arts program that enhances/supplements your child’s education
● Offering a $1,250 graduating scholarship to a former PRS student
● Funding the purchase of additional books in our library.

Thank you for sending in your *TAX DEDUCTIBLE* donation at your earliest convenience

It’s easy! Please make checks PAYABLE TO
“Potter Road School PTO” and place in an enveloped marked

PTO DIRECT DONATION DRIVE – ATTN: TREASURER  SaRah BoweRs
We now accept donations through

Venmo Paypal

____ $15 - I don’t feel like baking cupcakes. Here’s the money I would have spent on them.

____ $25 - I do not want to hit up family, friends, or co-workers. Here’s the money I would have
spent buying candles and coupon books.

_____$50 - I don’t have the time to cut out box tops. Here’s the money I spent on those grocery items.

_____$100 - I really don’t have time to help. Here’s some money to leave me alone.

____ OTHER - I am making this donation to show my appreciation for having nothing to do but fill out
this form.

Oldest child’s name @ PRS: ______________________   Teacher____________________

Your name, address & phone number:
_____________________________________________________________________

Remember to request a matching gift donation from your employer.
The quickest way to double your donation efforts!



O fundo de doação direta esta aqui!

Quer ajudar, mas prefere não comprar produtos? Você não tem tempo para se voluntariar, mas quer
contribuir? Envie seu dinheiro ou confira nossa Unidade de Doação Direta!

Sua doação dedutível de impostos ajuda o PTO a melhorar a experiência educacional de todos os alunos da Potter
Road. 100% da sua doação será adicionada ao fundo do PTO. O orçamento do PTO 2021-2022 requer mais de US $
25.000 para cobrir o financiamento de todos os programas patrocinados pelo PTO.
Abaixo segue uma amostra de melhorias financiadas pelo PTO:

- Fornecer financiamento adicional necessário para professores de ginástica, arte e música.
- Financiamento suplementar para clubes e atividades escolares, como Brainstormers, Page Turners, Lego

League e Boks.
- Fornecer mini-bolsas para professores do PRS enriquecerem suas salas de aula
- Complementando os custos de viagens de campo para cada série.
- Proporcionar um programa de Artes Criativas que melhore / complemente a educação do seu filho
- Oferecendo uma bolsa de US $ 1.250 para um ex-aluno do PRS
- Financiamento da compra de livros adicionais em nossa biblioteca.

Obrigado por enviar sua doação o mais rápido possível

É fácil! Por favor, faça cheques pagáveis
"Potter Road School PTO" e coloque em um envelope marcado
DIREÇÃO DE DOAÇÃO DIRECTA POD - ATTN: TESOUREIRO SaRah BoweRs

Agora aceitamos doações por meio de

Venmo Paypal

____ 15 dólares - não tenho vontade de fazer biscoitos. Aqui está o dinheiro que gastei com eles.

____ US $ 25 - não quero pedir para a família, amigos ou colegas de trabalho. Aqui está o dinheiro que eu
teria gasto comprando velas e livros de cupom.

_____ $ 50 - Eu não tenho tempo para cortar os topos das caixas. Aqui está o dinheiro que gastei nesses
itens de mercearia.

_____ $ 100 - Eu realmente não tenho tempo para ajudar. Aqui está algum dinheiro para me deixar em paz.

____ OUTROS - Estou fazendo essa doação para demonstrar minha gratidão por não ter nada a fazer
além de preencher este formulário.

Nome do filho da criança @ PRS: ______________________

Professor____________________



Seu nome, endereço e número de telefone:

_____________________________________________________________________

Lembre-se de solicitar um presente correspondente do seu empregador.
A maneira mais rápida de dobrar seus esforços de doação!


