CÁCH THỨC ĐỂ LÀM
TÌNH NGUYỆN VIÊN Ở
TRƯỜNG
Bước 1:
Điền Đơn Xin Làm Tình
Nguyện Viên trên mạng trực
tuyến. Bạn có thể truy cập đơn
tại
www.philasd.org/face/volunteer
Và có thể hỏi khi nào thì bạn
muốn làm tình nguyện viên, bạn
muốn làm gì tại trường và
những kỹ năng hoặc chuyên
môn gì mà bạn có được.

Bước 2:

Có được những giấy tờ thanh lọc
cần thiết. Sự an toàn của học sinh
chúng ta là điều ưu tiên vì vậy
chúng tôi yêu cầu tất cả những
tình nguyện viên người lớn làm
hồ sơ thanh lọc trước khi làm
việc tình nguyện tại trường. Hãy
xem trang này để biết thêm
những quy định của chúng tôi.

Thắc Mắc?
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Bước 3:

Tham dự buổi sinh hoạt Định Hướng
Tình Nguyện Viên, trực tiếp hay trực
tuyến. Trước khi tình nguyện làm việc
tại trường, bạn cần biết thêm những
điều cơ bản của việc tình nguyện và
phát hiện những dấu hiệu của việc lạm
dụng trẻ em. Bạn có thể tham dự trực
tiếp buổi sinh hoạt định hướng (số 440
N. Broad hoặc tại trường của bạn),
hoặc bạn có thể xem hội thảo trên web.

Bước 4:
Một khi đã hoàn tất những hồ sơ
thanh lọc cần thiết và tham dự buổi
Sinh Hoạt Định Hướng Tình Nguyện
Viên thì bạn nên gom tất cả tài liệu và
nộp cho văn phòng trường. Xin vui
lòng đọc danh sách Những Điều Cần
Làm trong tờ rơi này để biết toàn bộ
những giấy tờ gì bạn cần phải nộp.

Truy cập
www.philasd.org/face/volunteer để tìm
những thông tin hữu ích và tải xuống Sách
Hướng Dẫn Cho Tình Nguyện Viên!

Một khi giấy tờ đã được nộp lên và hiệu
trưởng ký tên vào thì bạn có thể bắt đầu
làm tình nguyện viên!
Translation and Interpretation Center (10/2017)

Volunteer Brochure (Vietnamese)

o

Xin Chào!
Chúng tôi đánh giá cao các tình nguyện viên của mình, và
chúng tôi rất vui mừng khi các bạn chia sẻ những tài năng
đặc biệt và thời gian của mình với các học sinh của chúng
tôi! Xin cám ơn sự phục vụ của các bạn.
Ai Cần Làm Hồ Sơ Thanh Lọc?
Bất cứ người lớn nào muốn là việc tình nguyện trong Sở
Giáo Dục Philadelphia cần phải làm những hồ sơ thanh
lọc sau đây. Một "tình nguyện viên" được định nghĩa là
một người đang cung cấp dịch vụ miễn phí hoặc hỗ trợ
trong trường học của chúng tôi. Khách - những người đến
trường để tham dự các sự kiện đặc biệt - không cần phải
có giấy tờ thanh lọc trong hồ sơ.

Tôi Cần Nộp Hồ Sơ Thanh Lọc Nào?
1) Giấy Xác Nhận Trong Sạch Không Lạm Dụng Trẻ
Em -Miễn Phí
2) Kiểm Tra Hồ Sơ Tội Phạm của Tiểu Bang
Pennsylvania -_Miễn Phí
3) Chọn MỘT trong những điều sau đây nếu bạn đã từng
cư ngụ ở PA trong vòng 10 năm hay không
Nếu bạn đã từng cư ngụ ở bang Pennsylvania liên
tiếp 10 năm thì bạn nên ký vào Tờ Xác Nhận Tình
Nguyện

HOẶC
Nếu bạn KHÔNG sống ở Pennsylvania liên tiếp 10
năm thì …Tờ Kiểm Tra Lý Lịch Có Xác Nhận Vân
Tay của FBI - $24.25
4) Giấy Xác Nhận Hoàn Tất Sinh Hoạt Định Hướng
Tình Nguyện Viên.

Truy cập trang: www.philasd.org/face/volunteer để
hoàn tất buổi định hướng Tình Nguyện Viên trực
tuyến hoặc trực tiếp đến dự tại số 440 N. Broad!

TÌNH NGUYỆN VIÊN CỦA SỞ
GIÁO DỤC PHILADLPHIA
LÀM GÌ?
Cơ hội tình nguyện thay đổi theo trường học và
thường rơi vào các thể loại này:

Giảng dạy
Hỗ trợ học tập cho học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo
viên hoặc nhân viên nhà trường khác. Ví dụ:
-Dạy kèm bất kỳ môn học nào cho từng học sinh một
trong các nhóm nhỏ.
-Tư vấn
-Hỗ trợ môn Tập Đọc

Hành chính
Giúp cho nhân viên các nhiệm vụ bên ngoài lớp học,
chẳng hạn như làm việc văn phòng, dọn vệ sinh, và
sắp xếp các tài liệu. Ví dụ:
-In các bản sao và bỏ vào túi hồ sơ
-Hỗ trợ thư viện
-Sắp xếp văn phòng phẩm và tài liệu
-Ngồi tại bàn lễ tân / bàn ghi danh có mặt của trường -

Sự kiện đặc biệt
Điều động tổ chức các chương trình sự kiện đặc biệt
của lớp học và toàn trường trong suốt năm học. Ví
dụ:
-Hỗ trợ với hội chợ sách
-Hỗ trợ các ngày vui cuối năm
-Giúp các lớp trong buổi liên hoan
-Đi theo trông nom học sinh trong những buổi đi
chơi dã ngoại
Tổ chức
Nhà trường cũng có nhiều cơ hội cho các tình
nguyện viên! Ví dụ:
-Ủy Ban Cố Vấn Học Đường (SAC)
-Hội Gia Đình và Học Đường (HSA)
-Bạn bè của nhóm
-Hội Phụ huynh Học Sinh (PTA)
LƯU Ý: Tất cả các ví dụ trên, khi thực hiện nhiều lần,
yêu cầu trong hồ sơ có các giấy tờ tình nguyện!

Danh Sách Những Giấy Tờ Cho Việc
Làm Tình Nguyện Viên
Mang tất cả những giấy tờ sau đây
đến trường của bạn để bắt đầu làm
việc tình nguyện!
Thỏa Thuận Nội Quy Của Tình
Nguyện Viên
Giấy Xác Nhận Trong Sạch Không
Lạm Dụng Trẻ Em
Kiểm Tra Hồ Sơ Tội Phạm của Tiểu
Bang Pennsylvania
Kiểm Tra Lý Lịch Có Xác Nhận Vân
Tay của FBI HOẶC Tờ Xác Nhận và
Chữ Ký của Tình Nguyện Viên
Giấy Xác Nhận Tham Gia Buổi Sinh
Hoạt Định Hướng
Tôi Nên Nộp Giấy Tờ Cho Ai?
Bạn nên mang tất cả các giấy tờ trên đến trường của bạn
và giao cho thư ký của trường, và sau đó vị này sẽ trao
cho hiệu trưởng hoặc Điều Phối Viên Tình Nguyện để xét
duyệt. Sau khi giấy tờ của bạn được xét duyệt, nó sẽ được
giữ trong hồ sơ lưu trữ an toàn.
Khi Nào Thì Tôi Có Thể Bắt Đầu Tình Nguyện?
Một khi hiệu trưởng ký tên vào Thỏa Thuận về Nội Quy
của Tình Nguyện Viên thì bạn có thể bắt đầu làm tình
nguyện viên!
Tôi Có Thể Tình Nguyện Mà Không Cần Giấy Tờ?
Tất cả các tình nguyện viên có thể được cấp MỘT
"freebie" trong đó họ có thể tự nguyện mà không có
giấy tờ trong hồ sơ. Đối với các chuyến đi chơi dã
ngoại, tình nguyện viên có thể đi theo trông nom học
sinh HAI lần mà không cần giấy tờ trong hồ sơ. Đây
là quyết định của hiệu trưởng.

Tất cả Đơn Làm Tình Nguyện Đều Có trên Trang
:
Web: www.philasd.org/face/volunteer

