... z Tobą na każdym etapie życia!
Drodzy Rodzice Polskiej Katolickiej Szkoły im. św. Krzyża w Joliet,

Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszą organizacją w bieżącym roku szkolnym 2019/2020!
PRCUA to najstarsza polonijna organizacja w Stanach Zjednoczonych. Została założona w 1873 r. aby jednoczyć
i wspomagać środowisko polskiej imigracji. PRCUA to dziś również dynamicznie rozwijająca się instytucja finansowa
oferująca konkurencyjne plany ubezpieczeniowe na życie i konta emerytalne. Organizacja wspomaga też wiele polskoamerykańskich inicjatyw, promuje kulturę polską w USA oraz dotuje polskie szkoły języka polskiego i tańca ludowego
w całym kraju.
Polskie szkoły języka polskiego pod patronatem PRCUA – w tym rodzice i dzieci – otrzymują wiele korzyści i dotacji:
• Każdej szkole pod naszym patronatem przyznawane jest dofinansowanie w oparciu o liczbę uczniów—członków
PRCUA—w danym roku szkolnym. Fundusze te szkoła przeznacza na rozwój swojego programu nauczania i inne
potrzeby placówki.
• Członkom PRCUA szkoła oferuje zniżkę w opłatach za naukę (wysokość zniżki ustalana jest indywidualnie przez
szkoły). Jeżeli dokonali Państwo już opłaty za bieżący rok, po wstąpieniu do PRCUA otrzymacie zwrot w wysokości
aktualnej zniżki.
UWAGA Drodzy Rodzice!
Polska Katolicka Szkoła im. św. Krzyża w Joliet w bieżącym roku szkolnym
oferuje zniżkę $50 w opłacie za naukę przy zapisie dziecka do PRCUA.
Inne korzyści członkowskie:
• Możliwość korzystania z oferowanych przez PRCUA stypendiów,
grantów i pożyczek naukowych
• Kredyty hipoteczne na konkurencyjnych warunkach
• Dostęp do finansowych ofert promocyjnych PRCUA
• Wstęp do zespołów tańca ludowego
• Udział w ogólnokrajowych turniejach sportowych, w Balu PRCUA „Kopciuszek i Książe”
oraz w wielu innych wydarzeniach kulturalnych i programach oferowanych przez PRCUA
• Dwujęzyczna, bezpłatna gazeta “Naród Polski” i inne publikacje edukacyjne
• Zniżki na lekarstwa

TYLKO TERAZ!!!
PRZY ZAPISIE DO PRCUA OFERUJEMY CERTYFIKAT AD&D
W WYSOKOŚCI $4,000 NA RODZINĘ.
20191113SKPS

Więcej informacji o ofercie oraz o tym JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM PRCUA można uzyskać u lokalnych reprezentantów
PRCUA, którzy w najbliższym czasie będą dzwonić do Państwa. Zainteresowanych prosimy także o indywidualny kontakt
z ekspertem ubezpieczeniowym Andrzejem Sertlerem pod numerem telefonu: (239) 849-2156 lub email: asertler@ymail.com.

