
Queridas famílias Underwood,

À medida que a temporada de férias se aproxima, somos particularmente gratos à nossa maravilhosa comunidade

da Underwood School. Nossos eventos neste ano letivo, como o Piquenique de Volta às Aulas, a Primeira Noite

Anual de Curiosidades, o concerto Baile em Casa para os alunos e as reuniões sociais de pais/responsáveis foram

um sucesso por sua causa.

Estamos escrevendo para pedir que, se você ainda não fez uma contribuição anual de membros e está em
condições financeiras de fazê-lo, considere doar para nossa campanha de Doação de Terça (Giving Tuesday
drive). Giving Tuesday (29 de novembro) é um dia em que aqueles que podem são incentivados a doar para

organizações sem fins lucrativos e de caridade em sua comunidade. (Muitos empregadores também oferecem

presentes correspondentes, portanto, verifique no seu local de trabalho!)

Nossa meta para a Arrecadação de Quotas de Sócios deste ano é arrecadar $ 7.000 de 50 famílias. Estamos muito

gratos por todos os que doaram até agora, mas arrecadamos menos de 25 % da nossa meta anual. Um presente de

qualquer tamanho realmente faz a diferença para nos ajudar a cumprir nossa missão.

O Underwood PTO oferece oportunidades de crescimento para nossos alunos e incentiva a comunicação, a

colaboração e a comunidade entre pais, funcionários e vizinhos. Conseguimos isso por meio de apoio direto a

professores e funcionários; programação para todos os alunos; atualizações de tecnologia; e eventos de construção

da comunidade.

Em 2022-23, o PTO planeja fornecer quase US$ 40.000 em suporte estimado, incluindo:

· Artes e Ciências Criativas ($ 11.000)

· Atualizações tecnológicas planejadas ($ 6.800)

· Valorização do professor ($ 2.500)

· Alocações de professores, biblioteca e diretor ($ 9.520)

· Eventos comunitários (US$ 3.000)

· Atualizações em edifícios/terrenos/jardins ($1300)

· Outra programação (Entendendo nossas diferenças/Cuidados comunitários/CAP) ($ 2.400).

Não podemos continuar a apoiar essas iniciativas sem a sua ajuda. Historicamente, nossas quotas de afiliação
representavam aproximadamente 15% ou mais de nossa receita anual.

O Underwood PTO é uma organização sem fins lucrativos 501(c)(3) e as doações são dedutíveis de impostos e

elegíveis para doações equivalentes de empregadores. As contribuições podem ser feitas via

paypal.me/underwoodpto, Venmo (@underwoodpto / Adam West) ou por cheque nominal a “Underwood PTO”.

Os cheques podem ser enviados para: Underwood PTO, 101 Vernon Street, Newton, MA 02458.

Sinceramente,

Margaret Silva e Maggie Elitt

Co-presidentes da Underwood PTO

Todas as doações são dedutíveis de impostos de acordo com a seção 501(c)(3) do Internal Revenue Code. Nosso número de

organização isenta de impostos é 22-2562184. Todos os pais e cuidadores são membros do PTO independentemente da

contribuição.


