CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN
Nội Quy Cho Tình Nguyện Viên
Để làm tình nguyện viên cho Sở Giáo Dục Philadelphia, người nộp đơn phải nộp giấy tờ thanh lọc lý lịch, hoàn tất sinh hoạt định
hướng, và đồng ý làm theo Nội Quy Cho Tình Nguyện Viên như sau:
Tôi sẽ ký tên tại văn phòng trường ngay khi đến trường.
Tôi sẽ làm theo chỉ dẫn của ban giám hiệu, giáo viên và / hoặc các nhân viên thích hợp.
Tôi đồng ý sẽ cư xử một cách chuyên nghiệp, nhã nhặn vào mọi lúc. Tôi hiểu rằng các tình nguyện viên là những tấm gương
cho học sinh, và sẽ cư xử một cách thích đáng.
4. Tôi hiểu rằng tôi có trách nhiệm tuân thủ các chính sách và thủ tục của Sở Giáo Dục Philadelphia. Tôi hiểu rằng SDP có một
cam kết mạnh mẽ đối với sự đa dạng và sự bao gồm của tất cả học sinh. Tôi sẽ tôn trọng những chính sách và giá trị đó trong
khi làm việc tình nguyện. Tôi sẽ không chia sẻ quan điểm cá nhân hoặc chính trị của tôi với học sinh trong khi tình nguyện.
Nếu có thắc mắc về vấn đề này, tôi sẽ hỏi giáo viên hay hiệu trưởng.
5. Tôi sẽ chia sẻ với giáo viên và / hoặc ban giám hiệu của trường về bất kỳ mối quan tâm nào mà tôi có liên quan đến phúc lợi
và / hoặc sự an toàn của học sinh.
6. Tôi sẽ chỉ sử dụng nhà vệ sinh dành cho người lớn.
7. Tôi sẽ không mang bất cứ loại vũ khí nào khi vào trường hoặc tại các sự kiện ngoài khuôn viên của trường.
8. Tôi sẽ không sở hữu hoặc sử dụng thuốc lá hoặc các sản phẩm có liên quan đến nicotine và sẽ không say rượu, hút cần sa,
hoặc ma túy bất hợp pháp khi đang ở trong trường hoặc tại các sự kiện ngoài khuôn viên của trường .
9. Tôi hiểu rằng trong quá trình hoạt động tình nguyện, tôi có thể biết được những thông tin cá nhân hoặc nhạy cảm về học sinh,
gia đình hoặc nhân viên. Tôi đồng ý duy trì tính bảo mật bên ngoài trường. Tôi sẽ không chia sẻ thông tin mà tôi biết được về
học sinh hoặc nhân viên với bất cứ ai ngoài việc thực hiện nhiệm vụ tình nguyện của tôi như đã nêu trong bản nội quy này.
10. Tôi đồng ý không khai thác hoặc ảnh hưởng quá mức đến học sinh vào việc tham gia những hành động bất hợp pháp hoặc vô
đạo đức hoặc bất kỳ hành vi nào khác khiến cho học sinh đó phải bị kỷ luật vì hành vi sai trái cho dù em có thực sự tham gia
vào hành động đó hay không.
11. Tôi đồng ý không quấy rối tình dục học sinh, tình nguyện viên khác hoặc nhân viên nhà trường. Tôi sẽ tránh tiếp xúc không
thích hợp với bất cứ học sinh nào, trong phạm vi nhà trường hay ở nơi khác, bao gồm tất cả các hình thức đụng chạm, quan hệ
tình dục, hoặc quan hệ tình cảm, bất cứ sự đụng chạm nào mà học sinh không hài lòng hoặc không phù hợp với tuổi, giới tính
và sự trưởng thành của học sinh. Tôi sẽ kiềm chế không đụng chạm hoặc ôm lấy học sinh ngay cả khi học sinh khởi động việc
tiếp xúc thân thể.
12. Tôi đồng ý thông báo ngay cho nhà trường nếu tôi bị bắt vì tội nhẹ hoặc trọng tội, tội phạm tình dục, ma túy, tấn công hoặc vũ
khí.
1.
2.
3.

Tôi đồng ý tuân theo nội quy này, những tiêu chuẩn chung về cư xử chuyên nghiệp và duy trì tính bảo mật. Tôi hiểu rằng hoạt
động tình nguyện là một đặc ân chứ không phải là một quyền. Tôi hiểu rằng việc không tuân thủ là căn cứ để đình chỉ ngay
lập tức hoặc thu hồi vĩnh viễn đặc quyền tình nguyện viên của tôi.
TÊN (CHỮ IN): __________________________________________________NGÀY: _______________________________
EMAIL: __________________________________________________________ ĐIỆN THOẠI: _______________________
CHỮ KÝ: ____________________________________________________

PHẦN DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG/BAN GIÁM HIỆU
Tôi xác nhận rằng Tập Hồ Sơ Tình Nguyện Viên của cá nhân có tên ở trên đã hoàn tất. Tôi đã xem xét hồ sơ thanh lọc và xác
định rằng cá nhân này không có phạm tội hoặc các tội danh nào gây cản trở việc cá nhân hoạt động tình nguyện; và cá nhân
này có thể bắt đầu làm tình nguyện trong trường của tôi vào ngày mà tôi đã viết dưới đây.
TÊN HIỆU TRƯỞNG/BAN GIÁM HIỆU: ________________________________________
CHỮ KÝ HIỆU TRƯỞNG/BAN GIÁM HIỆU: ____________________________________ NGÀY: ________________
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