LE FONDS SOCRATES-DÉMOSTHÈNE POUR L’EXCELLENCE SCOLAIRE IMMÉDIATE!
Le Fonds Socrates-Démosthène pour l’excellence scolaire immédiate a été créé pour encourager et aider au fonctionnement de
l'École, l'aidant à atteindre les plus hautes normes possibles quant aux programmes, aux installations et aux étudiants. Les
fonds utilisés pour ce faire proviennent de dons, de legs et de revenus de placement qui sont recueillis aux fins décrites cidessus.
Comme les subventions gouvernementales sont réduites et que les frais de scolarité augmentent, l'importance du soutien
financier en fonction des besoins des étudiants et des programmes augmente également. Les frais de scolarité et les
subventions du ministère de l'Éducation sont les principales sources de revenus d'exploitation de l’École. Le reste est constitué
de collectes de fonds, de commandites et de dons. L’amélioration des capitaux, tout comme les programmes enrichis, est
rendue possible grâce à la générosité et au leadership de nos donateurs.
Il y a plusieurs façons de faire un don à l'École et de nombreuses occasions de faire une différence pour nos étudiants actuels et
futurs. Socrates-Démosthène ne serait pas en mesure de répondre aux besoins de ses étudiants aujourd'hui, ni de planifier et
investir pour l'avenir, sans les dons de bienfaisance de parents, d’anciens élèves et d’amis de l'École.
Nous prions chaque donateur de recevoir notre gratitude. Si vous n'avez pas encore fait une contribution à SocratesDémosthène, nous vous demandons de considérer joindre nos donateurs dès aujourd'hui. Le Fonds Socrates-Démosthène pour
l’excellence scolaire immédiate contribue à soutenir des éléments essentiels à notre École bénéficiant à tous les élèves de
Socrates-Démosthène.
Nous apprécions votre soutien au Fonds Socrates-Démosthène pour l’excellence scolaire immédiate, grâce à votre don de toute
taille, déductible d'impôt. Nous serions ravis de voir grandir la participation à notre communauté scolaire.
Vous envisagez peut-être de joindre d’autres leaders à l'un des niveaux de dons suivants :
Partenaire Diamant (10 000 $ et plus)
Associé Platine (5 000 $ à 9 999 $)
Exécutif Or (1 000 $ à 4 999 $)
Membre Argent (500 $ à 999 $)
Les noms des donateurs à ces niveaux seront gravés et fièrement exposés sur notre Mur d’honneur dans l’entrée principale du
Centre hellénique communautaire Adrian-Maris à Montréal.
Appuyez notre École
Une histoire du don à Socrates-Démosthène
Le premier acte de don a commencé par la fondation de l'École elle-même, en 1909. L'objectif était alors de créer une école
pour l'éducation des enfants d'origine grecque afin de garder vivantes leur langue, leur culture et leurs racines.
Au fil du temps et avec beaucoup de dévouement, des contributeurs supplémentaires ont permis l'expansion toujours plus
grande de l'École pendant plus de 100 ans de glorieuse histoire. Socrates-Démosthène a eu la chance de recevoir de nombreux
cadeaux et des dons qui ont amélioré l'École et enrichi la vie d'innombrables étudiants sur plusieurs générations. Tout ceci a
conduit à l'ouverture de campus dans les régions de Montréal, de Laval et de la Rive-Sud, des dons généreux contribuant à
soutenir et maintenir nos bâtiments, les infrastructures scolaires, les équipements et les programmes enrichis.
Façons de donner
Il y a plusieurs façons de faire un don à Socrates-Démosthène. Le Bureau de la direction générale peut vous fournir des
informations sur chaque option et ses avantages, et sur ce qui répond le mieux à vos besoins et objectifs. Les dons à l'École
peuvent être faits comme un cadeau unique ou engagés sur un certain nombre d'années en fonction de la taille du don et de
son but. En outre, nous encourageons nos donateurs à envisager des calendriers de versements qui pourraient leur permettre
de faire des dons plus importants au fil du temps. Ils peuvent être effectués mensuellement, trimestriellement,
semestriellement ou sur un calendrier particulier identifié par le donateur. Nous encourageons tout le monde à contribuer au
Fonds Socrates-Démosthène pour l’excellence scolaire immédiate! Votre don servira les besoins de l'année scolaire en cours
pour créer un environnement scolaire plus efficace et plus enrichi pour nos étudiants. Les dons de cette forme génèrent un
reçu fiscal canadien.
Les dons dirigés
Votre soutien de Socrates-Démosthène est vital pour notre École et nos élèves. Veuillez cocher la section dans laquelle vous
désirez faire une différence. Merci de contribuer au Fonds Socrates-Démosthène pour l’excellence scolaire immédiate!

 Besoins urgents de SOC-DÉM
 Programme scolaire




Services de soutien à l’élève
Arts et culture

 Mises à jour technologiques



Leadership étudiant

 Activités parascolaires
 Amélioration des salles de classe
 Éducation physique et sportive

LE FONDS SOCRATES-DÉMOSTHÈNE POUR L’EXCELLENCE SCOLAIRE IMMÉDIATE 2019-2020!
Votre soutien de Socrates-Démosthène est très important pour l'École et ses élèves, à court terme comme à long terme.
Nous avons deux objectifs : accroître notre fonds annuel, afin que plus de sommes puissent être allouées aux besoins
urgents de Socrates-Démosthène pour l'année, et continuer à offrir une expérience éducative enrichie à tous les élèves.
Votre générosité permet à Socrates-Démosthène de faire exactement cela.
Nous vous remercions de contribuer au Fonds Socrates-Démosthène pour l’excellence scolaire immédiate. Veuillez remplir
ce formulaire et le retourner au bureau de l'un de nos campus ou par courrier à l'École Socrates-Démosthène, 5777,
avenue Wilderton, Montréal QC H3S 2V7.
J’inclus mon don de :

10 000 $

5000 $

1 000 $

500 $

Autre __________

Fonds annuel – Les dons seront utilisés pendant l’année scolaire 2019 -2020 pour :
Besoins urgents de Socrates-Démosthène
Programme scolaire

10 000 $ – Partenaire Diamant

Services de soutien à l’élève

5 000 $ – Associé Platine

Arts et culture
Éducation physique et sportive

1 000 $ – Exécutif Or

Activités parascolaires

500 $ – Membre Argent

Amélioration des salles de classe
Leadership étudiant
Mises à jour technologiques
DONATEUR OU DONATRICE : INFORMATION
Nom : _____________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________ Ville : ____________________________
Province :____________________________________ Code postal :___________________________
Courriel : ____________________________________ Tél. domicile : ___________________________
Cellulaire : ___________________________________ Tél. travail : _____________________________
Mon don au Fonds Socrates-Démosthène pour l’excellence scolaire immédiate est payé :
Par chèque (au nom de l’École Socrates-Démosthène)

Comptant

Ce don est :
En mémoire OU

en l’honneur de : ________________________________________________________

Anonyme
L’École Socrates-Démosthène de la Communauté hellénique du Grand Montréal est un organisme à but non lucratif. Tous
les dons sont déductibles d’impôt.
Laisser un cadeau à l’École Socrates-Démosthène dans son testament : une affaire de cœur
En planifiant aujourd'hui, vous offrez des avantages notables aux élèves de Socrates-Démosthène de demain, tout en profitant
d'économies d'impôt. Ayez l’obligeance de mentionner votre souhait de soutenir Socrates-Démosthène à votre conseiller en gestion
de patrimoine et votre planificateur financier pour vous aider à accomplir ce souhait.
Legs : Dons de charité faits par testament. Dons par assurance : Faire de Socrates-Démosthène la bénéficiaire d’une police
d’assurance actuelle ou nouvelle.
Autres dons planifiés : Intérêts résiduels-propriété cédée à l'École. Les bienfaiteurs de l’École Socrates-Démosthène peuvent être
reconnus dans la vie ou demeurer anonymes.
L’École Socrates-Démosthène est nommée comme bénéficiaire dans mon testament ou ma police d’assurance.
Je voudrais plus d’information. Communiquez avec moi pour discuter des diverses façons d’aider Socrates-Démosthène tout en
profitant d'économies d'impôt.
Je contacterai l’École Socrates-Démosthène au 738-2421 poste 113 ou au socdem@hcgm.org

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ»
Το Ταμείο δημιουργήθηκε με σκοπό να προωθήσει και να βοηθήσει στη λειτουργία του σχολείου προκειμένου να επιτύχει τα
όσο το δυνατόν υψηλότερα πρότυπα σχετικά με τα προγράμματα, τα σχολικά κτίρια και τους μαθητές. Τα χρήματα που
χρησιμοποιούνται γι’ αυτό το σκοπό, προέρχονται από δωρεές, κληροδοτήματα και έσοδα από επενδύσεις που
συγκεντρώνονται για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω.
Καθώς μειώνονται οι κρατικές επιχορηγήσεις και αυξάνονται τα δίδακτρα, αυξάνεται επίσης και η ανάγκη της οικονομικής
ενίσχυσης προς όφελος των μαθητών και των σχολικών προγραμμάτων. Τα δίδακτρα και οι επιχορηγήσεις του Υπουργείου
Παιδείας είναι οι κύριες πηγές των λειτουργικών εσόδων. Τα υπόλοιπα προέρχονται από εράνους, χορηγίες και δωρεές. Η
ενίσχυση του κεφαλαίου και η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιτυγχάνεται μέσα από τη γενναιοδωρία των
χορηγών μας.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνετε μια δωρεά στο σχολείο και πολλές ευκαιρίες που θα βοηθήσουν τους μαθητές την
τρέχουσα περίοδο αλλά και στο μέλλον. Το ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ σήμερα, δεν είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των
μαθητών ούτε να προγραμματίσει επενδύσεις για το μέλλον χωρίς τις φιλανθρωπικές ενέργειες των γονέων, των αποφοίτων και
των φίλων του σχολείου.
Στέλνουμε τις ευχαριστίες μας σε κάθε δωρητή. Αν ακόμα δεν έχετε κάνει μια δωρεά στο ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, σας
ζητούμε να το σκεφτείτε και να είστε ένας από τους χορηγούς μας, κάνοντας σήμερα μια δωρεά. Το Ταμείο του ΣΩΚΡΑΤΗΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ θα βοηθήσει να καλυφθούν σημαντικές ανάγκες του Σχολείου μας από τΙς οποίες θα επωφεληθούν όλοι οι
μαθητές του ΣΩΚΡΑΤΗ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας στο Ταμείο Άριστης Ακαδημαϊκής Επίδοσης για το σχολείο ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ.
Προσφέροντας τη δωρεά σας θα σας δοθεί απόδειξη φοροαπαλλαγής. Είμαστε ενθουσιασμένοι βλέποντας να αυξάνεται η
συμμετοχή στην κοινότητα του σχολείου μας.
Μπορείτε να διαλέξετε ένα από τα ακόλουθα επίπεδα δωρεάς, σύμφωνα με την επιθυμία σας:
Διαμαντένια συμμετοχή ($10,000 και άνω)
Πλατινένια συμμετοχή ($5,000 έως $9,999)
Χρυσή συμμετοχή
($1,000 έως $4,999)
Ασημένια συμμετοχή ($500 έως $999)
Τα ονόματα των δωρητών των ως άνω επιπέδων θα χαραχθούν σε μεταλλική τιμητική πλακέτα η οποία θα τοποθετηθεί σε έναν
από τους τοίχους της κύριας εισόδου του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου Μοντρεάλ «Αδριανός Μαρής».
Υποστήριξη του σχολείου μας
Μια ιστορία του «προσφέρω» στο σχολείο «ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ»
Η πρώτη πράξη «προσφοράς» ξεκίνησε το 1909 όταν ιδρύθηκε το σχολείο. Ο στόχος ήταν να εγκαθιδρύσουν ένα σχολείο για
την εκπαίδευση των παιδιών ελληνικής καταγωγής, βοηθώντας τα να διατηρήσουν τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τις ρίζες τους.
Με το πέρασμα του χρόνου και με πολλή αφοσίωση οι προσφορές από τους δωρητές συνέτειναν στη μαζική επέκταση του
σχολείου κατά τη διάρκεια των 100 και πλέον χρόνων της ένδοξης ιστορίας του. Το σχολείο ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ είχε την
τύχη να δεχθεί πολλές προσφορές, που ενίσχυσαν και εμπλούτισαν το σχολείο και κατ’ επέκταση και τις ζωές των αμέτρητων
μαθητών για πολλές γενιές. Βοήθησαν επίσης να ανοίξουν και τα παραρτήματα στο Μοντρεάλ, στο Λαβάλ και στην περιοχή της
Νότιας Ακτής. Οι γενναιόδωρες προσφορές συνέβαλαν στην υποστήριξη και διατήρηση των σχολικών κτιρίων και των
υποδομών τους και το εμπλουτισμένο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα.
Τρόποι προσφοράς
Υπάρχουν πολλοί τρόποι προσφοράς στο σχολείο « Σωκράτης-Δημοσθένης ». Το γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης μπορεί να σας
παράσχει πληροφορίες σχετικά με την επιλογή σας και τα οφέλη της, η οποία θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και
τους στόχους σας. Προσφορά στο σχολείο μπορεί να γίνει ως μια εφάπαξ δωρεά ή, ανάλογα με το μέγεθος και το σκοπό της
δωρεάς, να καταβάλλεται με υποσχετική επί σειρά ετών. Επιπλέον ενθαρρύνουμε τους χορηγούς μας να εξετάσουν την
περίπτωση του χρονοδιαγράμματος δόσεων, γεγονός που θα τους επιτρέψει να κάνουν μεγαλύτερες δωρεές με την πάροδο του
χρόνου. Οι δωρεές μπορούν να καταβάλλονται κάθε μήνα, κάθε τρεις μήνες, κάθε έξη μήνες ή σε ένα συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα που θα καθορίσει ο δωρητής. Ενθαρρύνουμε όλους να συνεισφέρουν στο Ταμείο Άριστης Ακαδημαϊκής
Επίδοσης του σχολείου ΣΩΚ-ΔΗΜ! Η δωρεά σας θα καλύψει τις ανάγκες του τρέχοντος σχολικού έτους και θα βοηθήσει στη
δημιουργία ενός καλύτερου σχολικού περιβάλλοντος για τους μαθητές μας. Για τις δωρεές που θα γίνουν με τη χρήση αυτής της
φόρμας θα λαμβάνετε απόδειξη καναδικής φοροαπαλλαγής.
Δωρεές με υπόδειξη
Η υποστήριξή σας στο σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» είναι πολύ σημαντική για μας, για το σχολείο μας και τους μαθητές
μας. Σας ευχαριστώ για την υπόδειξή σας να χρησιμοποιηθεί η δωρεά σας για τον σκοπό που εσείς αισθάνεστε ότι μπορεί να
αποδώσει. Σας ευχαριστώ για την συνεισφορά σας στο Ταμείο Άριστης Ακαδημαϊκής Επίδοσης του σχολείου ΣΩΚΡΑΤΗΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ!

 Μεγαλύτερες ανάγκες ΣΩΚ-ΔΗΜ
 Εκπαιδευτικές ανάγκες
 Τεχνολογική αναβάθμιση

 Μαθητική υποστήριξη
 Αθλητισμός
 Καθοδήγηση μαθητών

 Παράλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα
 Αναβάθμιση τάξεων
 Τέχνες και Πολιτισμός

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ»
Για το σχολικό έτος 2019 -2020
Η υποστήριξή σας στο σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης», είναι πολύ σημαντική για το σχολείο και τους μαθητές βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Έχουμε δύο στόχους: να αυξήσουμε το ετήσιο σχολικό εισόδημα, έτσι ώστε να
διατίθενται περισσότερα χρήματα για τις μεγαλύτερες ανάγκες του ΣΩΚ-ΔΗΜ για κάθε χρόνο και για να συνεχίσει το
σχολείο να παρέχει μια εμπλουτισμένη εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές. Μόνο η γενναιοδωρία σας επιτρέπει στο
ΣΩΚ-ΔΗΜ να το κατορθώσει αυτό.
Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στο Ταμείο του σχολείου. Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και
επιστρέψτε την στο γραφείο ενός από τα παραρτήματα, ή ταχυδρομείστε την στη διεύθυνση: École SocratesDémosthène, 5777 Wilderton, Μόντρεαλ QC H3S 2V7.
Σας εσωκλείω τη δωρεά μου των :

$10,000

$ 5,000

$ 1,000

$ 500

άλλο __________

ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ – Η δωρεά θα χρησιμοποιηθεί για το σχολικό έτος 2019 -2020 για:
ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μεγαλύτερες ανάγκες
Εκπαιδευτικές ανάγκες
Μαθητική υποστήριξη
Τέχνες και Πολιτισμός
Αθλητισμός
Παράλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαμαντένια συμμετοχή ($10,000 και άνω)
Πλατινένια συμμετοχή ($5,000 έως $9,999)
Χρυσή συμμετοχή
($1,000 έως $4,999)
Ασημένια συμμετοχή
($500 έως $999)

Αναβάθμιση των τάξεων
Καθοδήγηση μαθητών
Τεχνολογική αναβάθμιση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΩΡΗΤΗ
Όνομα : ____________________________________________________________________________________
Διεύθυνση: _________________________________________ Πόλη:___________________________________
Επαρχία:____________________________________ Ταχ.κώδικας : ____________________________________
Ηλεκ. διεύθυνση: ____________________________________ Τηλ. οικίας : ______________________________
Τηλ. κινητού: __________________________________ Τηλ. εργασίας : _________________________________
Η δωρεά μου στον Έρανο του σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» είναι πληρωτέα με :
Επιταγή (στο École Socrates-Démosthène)

Μετρητά

Αυτή η δωρεά είναι:
Εις μνήμην

ή

Προς τιμήν: ___________________________________________________________

Ανώνυμος
Το σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ είναι ένας μη κερδοσκοπικός
οργανισμός. Για όλες τις δωρεές λαμβάνετε απόδειξη φορολογικής απαλλαγής.
Το να αφήσετε στη διαθήκη σας μια δωρεά στο σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» ίναι θέμα καρδιάς
Η δωρεά που προγραμματίζετε να κάνετε σήμερα, θα ωφελήσει τους μαθητές του σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» στο μέλλον και
εσάς με την απόδειξη φορολογικής απαλλαγής. Παρακαλείσθε να αναφέρετε τον τρόπο που θέλετε να ενισχύσετε το σχολείο
«Σωκράτης-Δημοσθένης» στον οικονομικό σας σύμβουλο ο ποίος θα σας βοηθήσει πώς να προγραμματίσετε τη δωρεά σας.
Κληροδοτήματα: Μπορείτε να αφήσετε τη δωρεά σας στη διαθήκη σας ή να ορίσετε το σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» ως
δικαιούχο σ’ ένα υπάρχον ή νέο ασφαλιστικό συμβόλαιο.
Άλλοι τρόποι δωρεάς: Να αναγνωρισθείτε ως ευεργέτες ή να παραμείνετε ανώνυμοι.
Έχω ορίσει το σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» ως δικαιούχο στο υπάρχον ή σ’ ένα νέο ασφαλιστικό συμβόλαιο.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες. Τηλεφωνήστε μου να συζητήσουμε για την περαιτέρω βοήθεια στο σχολείο «Σωκράτης
-Δημοσθένης» και για την φοροαπαλλαγή.
Θα επικοινωνήσω με το σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» στο 514-738-2421 ext: 113 ή στο email: socdem@hcgm.org

THE SOCRATES-DÉMOSTHÈNE ACADEMIC EXCELLENCE NOW FUND!
The Socrates-Démosthène Academic Excellence Now Fund was established to foster and assist in the operation of the School,
helping it to attain the highest possible standards concerning programs, facilities and students. The monies used to do this
come from donations, gifts, bequests and investment income and are gathered for the purposes outlined above.
As government grants are reduced and tuition fees increase, the importance of need-based financial support for students and
programs also increases. Tuition fees and Ministry of Education grants are the major sources of operating revenue. Fundraising,
sponsorships and donations make up the rest. Capital improvements and upgrades, enhanced programs, are all made possible
through the generosity and leadership of our donors.
There are many ways to make a gift to the School and many opportunities to make a difference for our students -current and
future. Socrates-Démosthène would not be able to meet the needs of its students today, nor plan and invest for the future,
without charitable investments from parents, alumnae and friends of the School.
To each donor, we express gratitude. If you have not yet made a contribution to Socrates-Démosthène, we ask that you
consider joining our donors by making a gift today. The Socrates-Démosthène Academic Excellence Now Fund helps underwrite
very important causes for our School benefitting all Socrates-Démosthène students.
We appreciate your support of the Socrates-Démosthène Academic Excellence Now Fund, through your tax-deductible gift of
any size. We’d be thrilled to see participation of our School community grow.
You may wish to consider joining other leaders at one of the following donation levels:
Diamond Partner ($10,000 and over)
Platinum Associate ($5,000 to $9, 999)
Gold Executive ($1,000 to $ 4,999)
Silver Member ($500 to $ 999)
Donors at these levels will be permanently and proudly plated on our Wall of Honour located in the main hall of the Hellenic
Community Centre Adrian Maris in Montreal.
Support Our School
A history of giving at Socrates-Démosthène
The first act of "giving" began with the founding of the school itself back in 1909. The goal then was to establish a school for the
education of children of Greek origin helping them maintain their language, culture and roots.
Over the course of time and much dedication, additional contributors led to the massive expansion of the School over its 100
plus years of glorious history. Socrates-Démosthène has been fortunate to receive many gifts and donations which have
enhanced the school and enriched the lives of countless students over several generations. This in turn, has led to the opening
of campuses in the Montreal, Laval and South Shore regions. Generous donations have helped support and maintain our
school buildings, infrastructure, equipment and our enriched programs.
Ways to Give
There are many ways to make a gift to Socrates-Démosthène. The Office of the General Direction can provide you with
information about each option and its benefits, and which would best meet your needs and objectives. Donations to the school
can be made as a one-time gift or pledged over a number of years-depending on the size of the gift and its purpose. In
addition, we encourage our donors to consider instalment schedules that might allow them to make larger gifts over time. Gifts
may be made monthly, quarterly, semi-annually or on a specific schedule identified by the donor. We encourage everyone to
contribute to the Socrates-Démosthène Academic Excellence Now Fund! Your gift is applied to needs in the current school year
to create a better and more enriched school environment for our students. Donations made using this form will generate a
Canadian tax receipt.
Directed Donations
Your support of Socrates-Démosthène is very important to our School and our students. Thank you for directing your
donation(s) to the areas where you feel that you can make a difference. Thank you for your contribution to the SocratesDémosthène Academic Excellence Now Fund!

 SOC-DÉM’s Greatest Needs
 Academics
 Technology Upgrades





Student Support Services
Arts & Culture
Student Leadership

 Co-Curricular Programs
 Classroom Upgrades
 Athletics

THE 2019 -2020 SOCRATES-DÉMOSTHÈNE ACADEMIC EXCELLENCE NOW FUND!
Your support of Socrates-Démosthène, is very important to the School and its students - short term and long term. We
have two goals: to increase our annual funding, so that more monies can be available for Socrates-Démosthène’S greatest
needs for the year; and to continue to provide an enriched educational experience for all students. Your generosity allows
Socrates-Démosthène to do just that.
Thank you for contributing to the Academic Excellence Now Fund. Please complete this form and return to the office of
one of our campuses or mail to École Socrates-Démosthène, 5777 Wilderton, Montreal QC H3S 2V7.
I enclose my donation of:

$10,000

$ 5,000

$ 1,000

$ 500

Other __________

ANNUAL FUND - Donations will be used in the 2019 -2020 school year for:
Socrates-Démosthène’s Greatest Needs
Academics

$10,000 – Diamond Partner

Student Support Services

$5,000 – Platinum Associate

Arts & Culture
Athletics

$1,000 - Gold Executive

Co-Curricular programs

$500 – Silver Member

Classroom Upgrades
Student Leadership
Technology Upgrades
DONOR INFORMATION
Name : ____________________________________________________________________________
Address: _________________________________________ City:______________________________
Province:____________________________________ Postal Code : ___________________________
Email: ____________________________________ Home phone : _____________________________
Mobile : __________________________________ Business phone : ___________________________
My donation to Socrates- Démosthène Academic Excellence Now Fund, is payable by :
Cheque (made payable to École Socrates-Démosthène)

Cash

This gift is:
In memory OR

honour of : ________________________________________________________

Anonymous
École Socrates-Démosthène of the Hellenic Community of Greater Montreal is a non-profit organization. All donations
are tax-deductible.
Leaving a gift to École Socrates-Démosthène in your Will - A Matter of the Heart
Your planning today will benefit the lives of Socrates-Démosthène students in the future and you may benefit from tax savings. Please
mention your wish to support Socrates-Démosthène to your financial planner and wealth management consultant to help you with
your planning.
Bequests: Charitable gifts made through your will. Gifts of Insurance: Naming Socrates-Démosthène as the beneficiary in a new or
existing insurance policy.
Other planned gifts: Residual Interest-Property deeded to the School. Socrates-Démosthène School benefactors may be recognized
in life or may remain anonymous.
I have named École Socrates-Démosthène as a beneficiary in my will or my insurance policy.
I would like more information. Call me to discuss how I can further help Socrates-Démosthène and benefit from tax savings.
I will contact École Socrates-Démosthène at 514-738-2421 ext: 113 or at socdem@hcgm.org

