Tang lễ đơn giản hơn – sự lựa chọn tất
Về Hiệp hội PEOPLE’S MEMORIALTM
Kể từ năm 1939, PEOPLE’S MEMORIALTM, 1 tổ chức phi lợi nhuận đã giúp
nhiều cá nhân và gia đình ở bang Washington tránh khỏi sự bối rối, áp
lực bị chèo kéo nài nỉ và chi phí cao cho quá trình chuẩn bị hỏa táng và
chôn cất.
Hội viên khi tham gia chỉ trả 1 khoản phí thấp là $50 cho thẻ thành viên
trọn đời. Với thẻ thành viên bạn có thể kiểm soát được việc tiết kiệm
chi tiêu của mình tại Seattle Cooperative Funeral Home, Select Funeral
Homes, Cemeteries and Monument Company của chúng tôi trên toàn
tiểu bang. Trong khi một số nhà tang lễ làm bạn tin rằng mức giá họ đưa
ra thấp hơn, những điều này khiến bạn cảm thấy áp lực khi muốn mở
rộng các lựa chọn và làm hạn chế điều bạn mong đợi. People’sMemorial
dành cho bạn những sự ngạc nhiên như thế. Chúng tôi đảm bảo chất
lượng dịch vụ và giàu kinh nghiệm. Chúng tôi giúp bạn lên kế hoạch trước
để bạn có thể tin rằng buổi lễ tiễn đưa sẽ diễn ra như bạn mong muốn
với giá trị tốt nhất có thể. Hãy tham gia cùng với hàng ngàn gia đình tại
Washington , những người đã đặt sự tin tưởng vào PEOPLE’S MEMORIAL.

Thuận lợi của
• Không chèo kéo nài nỉ khách hang
• Không đưa ra giá vô lý
• Thông tin người tiêu dung
• Biện hộ cho người tiêu dung
• Bảo đảm chất lượng

Tham gia với chúng tôi tại
www.peoplesmemorial.org

Hội viên nhận được gì
• Có quyền làm các bước chuẩn bị cuối cùng đơn giản, giá trị và tiết kiệm mà không bị chèo kéo nài nỉ.
• Mức giá hợp đồng đặc biệt khi bạn lựa chọn PEOPLE’S MEMORIAL tại select funeral homes, cemeteries, and
monument company của chúng tôi
• Sự đảm bảo về chất lượng dịch vụ và cam đoan giá cả tốt nhất có thể
• Quyền sở hữu một phần trong liên doanh giữa nhà tang lễ và PEOPLE’S MEMORIALTM
• Cơ hội được ủy quyền trước các bước chuẩn bị thông qua việc thực hiện các thủ tục chương trình tang lễ
• Có thẻ thành viên và hưởng quyền lợi tương ứng áp dụng đối với tất cả các chi nhánh của Funeral Consumers
Alliance trên khắp nước Mỹ
• Con cháu của Hội viên sẽ được giảm giá các dịch vụ mai táng.
• Thay bạn biện hộ các vấn đề về luật định việc tổ chức tang lễ thân thiện với người tiêu dùng trong phạm vi
bang và liên bang.
• Thông tin và nguồn liên quan đến quyền lợi của bạn đối với hàng loạt các lựa chọn hỏa táng và chôn cất.

ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI VIÊN
HỘI VIÊN 1 – Vui lòng ghi rõ

HỘI VIÊN 2 – Vui lòng ghi rõ

Tên

Tên

													Jr.,
Sr.
			
II, etc

Chữ lót 											
Chữ lót
Chúng tôi bảo mật thông
tin cá nhân của Hội viên và
không cung cấp, bán hoặc
chuyển giao các dữ liệu trên
cho bất kỳ tổ chức không liên
quan khi không có sự đồng ý
của Hội viên

Họ			
Giới tính (Nam/Nữ)		
Ngày sinh (xx/xx/xxxx)

Mã an ninh xã hội (tùy chọn)

Địa chỉ (khi chúng tôi gửi gói thành viên)

Thành phố		
điện thoại (xxx-xxx-xxxx)

Bang

Họ			
Giới tính (Nam/Nữ)		
Ngày sinh (xx/xx/xxxx)

Mã an ninh xã hội (tùy chọn)

Địa chỉ (khi chúng tôi gửi gói thành viên)

Mã vùng + 4

Thư Điện Tử

Thành phố		

Bang

Mã vùng + 4

điện thoại (xxx-xxx-xxxx)

Thư Điện Tử

Dịch vụ bưu điện

Hộp thư ưu tiên Email

Dịch vụ bưu điện

Đăng ký bởi						

Gói thành viên được gửi bởi

Hộp thư ưu tiên: Email

điện thoại 			

Email: 			

Quan hệ với hội viên:

Làm thế nào bạn biết đến PEOPLE’S MEMORIAL
Chi phí cho thẻ thành viên trọn đời $50/người
Đính kèm là tấm séc mà bạn có thể trả cho PEOPLE’S MEMORIAL hoặc cung cấp thông tin thẻ tín dụng như sau
Ngày hết hạn

Mã bảo mật

Billing Mã vùng

Số thẻ
Tên chủ thẻ
Khi bạn có nhu cầu Hiệp hội PEOPLE’S
MEMORIAL chúng tôi sẽ quét và lưu thông
tin chương trình tang lễ trên máy tính để bạn
tiện đăng nhập khi có hợp đồng với nhà tang
lễ. Dịch vụ này không bắt buộc nên bạn có
thể chọn trả phí ngay lúc này. Chi phí $25/
người.
Có, tôi muốn mua dịch vụ quét và lưu
trữ thông tin
Số lượng các mẫu quét $25

Nộp đơn sau khi hoàn tất tại

PEOPLE’S MEMORIAL Association
1801 12th Ave Suite A
Seattle, WA 98122-2474
Điện thoại (206)325-0489 or
hoặc 866-325-0489
Fax (206) 529-3801
info@peoplesmemorial.org
www.peoplesmemorial.org

