Campeões para crianças

Juntos como um! The Joint
Committee for Children’s Health Care in
Everett
Em 2020, não podemos nos reunir para celebrar
pessoalmente nossos Campeões das Crianças; porém,
nossa missão continua com excelentes resultados!

Caro parceiro, apoiante e amigo:
Esperamos que esta carta encontre você e sua família e amigos
saudáveis e fortes. Todos nós enfrentamos muitos desafios e sabemos
que o Joint Committee for Children’s Health Care em Everett (JCCHCE)
está aqui para ajudá-lo. O JCCHCE também está tentando cumprir com
sucesso nossa missão neste novo normal. Ao contrário de outros anos,
o Comitê de Angariação de Fundos da JCCHCE está adiando todos os
seus eventos de arrecadação de fundos até pelo menos 2021. Sentimos
que isso leva em consideração a situação que todos nós enfrentamos
nestes tempos financeiramente difíceis.

Nós respeitosamente desejamos agradecer a você por seu apoio
permanente e pedir que você continue a apoiar o importante trabalho
do Comitê Conjunto para Assistência à Saúde Infantil em Everett
(JCCHCE). Como todos nós enfrentamos os desafios desta pandemia
COVID 19 e da crise econômica resultante, o JCCHCE, como outras
organizações sem fins lucrativos, está servindo membros da
comunidade especialmente vulneráveis. Sua generosa assistência
financeira é necessária para nos ajudar a continuar a missão do JCCHCE

de ajudar as famílias a se inscrever e renovar a inscrição no seguro
saúde e para apoiar suas necessidades adicionais de saúde.

Para esse fim, nos últimos meses, graças a uma generosa doação do
Haymarket People's Fund, o JCCHCE tem sido capaz não apenas de
ajudar as famílias fornecendo educação, acesso e inscrição em seguro
saúde, mas também fornecer apoio concreto para ajudá-las pagar suas
contas de serviços públicos. Esse financiamento é limitado, mas a
necessidade desse tipo de apoio financeiro não acaba. Portanto, o
JCCHCE está pedindo que você não apenas apoie a nossa missão de
conscientizar e educar as famílias para ter acesso a cuidados de saúde
de qualidade a preços acessíveis, mas também ajudar as pessoas que
estão em necessidade desesperada, fornecendo-lhes uma pequena
quantidade de apoio em alimentos e apoio para manter suas casas
prosperam e continuam a manter ambientes saudáveis.

Como não poderemos nos reunir em nosso evento anual Champion for
Children para celebrar a Missão e o trabalho que todos fazemos juntos,
estamos perguntando se você doaria o custo do seu ingresso, que seria
de $ 50,00. Claro, qualquer quantia acima de $ 50,00 seria apreciada
com gratidão! Os fundos gerados serão usados para apoiar a missão da
organização e famílias individuais. Por mais de vinte e cinco anos, o
JCCHCE tem prestado um serviço excepcional e atencioso a famílias que
precisam de serviços de saúde e a milhares de residentes da
comunidade por meio de atividades de prevenção e bem-estar. Este
modelo de sucesso é um alicerce fundamental no qual a JCCHCE se
sustenta e se desenvolve.

Obrigado por todo o apoio e validação ao longo dos últimos 26 anos. É
por meio de sua generosidade e colaboração que o Joint Committee for
Children’s Health Care em Everett encontra força e capacidade para
servir Everett e setenta e nove comunidades vizinhas. Um grande
obrigado a todos!

Com muito apreço,
Nicole Graffam, Diretora Executiva, JCCHCE Jacqueline M. Coogan,
Tesoureira / Fundadora da Diretoria, Comissão de Captação de
Recursos. Presidente, JCCHCE Michael Nicastro, Presidente do
Conselho, JCCHCE
Obrigado.

https://www.paypal.com/paypalme/JCCHCE?locale.x=en_US
Doe online hoje com o PayPal

Os cheques de doação devem ser escritos para: JCCHCE
Envie para: JCCHCE 484 Broadway, Room 2 Everett, MA 02149

