School Volunteers Brochure

Bạn có biết rằng?

MỚI!

• Đạt điểm cao hơn, Điểm các bài
kiểm tra cao & Tỷ lệ cao để tốt
nghiệp
• Đi học chuyên cần hơn
• Tăng Động Lực Thúc Đẩy & Lòng
Tự Trọng*

Bạn có nộp đơn qua mạng.
t
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V

•

www.seattleschools.org/volunteer

* Tìm kiếm cho “Parental Involvement in Schools“ tại
https://www.childtrends.org
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“Tôi thích hoạt động tình
nguyện và muốn tham gia vào

· Hoàn thành Mẫu Đơn Tình
Nguyện Viên năm học tại

· Nếu bạn không có mạng điện

tử để truy cập, văn phòng nhà
trường có thể sắp xếp cho bạn
dùng phòng máy tính khi học
sinh không sử dụng. Nếu bạn
không cảm thấy thoải mái với sử
dụng máy vi tính, bạn có thể
yêu cầu một mẫu đơn văn bảng.
· Bạn có thể nộp đơn xin giúp đỡ
trong trường của con mình vào
bất kỳ thời điểm nào trong năm
học.
· Qúa trình tiến hành đơn đăng
ký cần có thời gian — xin vui
lòng cho phép ít nhất hai tuần.

việc học vấn của con tôi. Tôi
cũng muốn giúp đỡ những người
khác.”

Câu hỏi? Liên lạc với văn phòng
trường học của bạn

SCHOOL
VOLUNTEERS
Chuẩn bị để tham
gia vào trường học
của con bạn

Maria, Cộng đồng trong trường
học.

www.seattleschools.org/volunteer

Giữ học sinh an
toàn

SPS Volunteer Brochure – inside pages

Ngăn ngừa việc lạm
dụng tình dục trẻ em
Học cách nhận biết và phản ứng về
lạm dụng tình dục.
Nếu như chưa hoàn thành chương
trình đào tạo ASM trong qua khứ, hãy
hoàn thành chương trình đào tạo trên
mạng về Phòng chống hành vi sai trái
dành cho người lớn- Adult Sexual
Misconduct (ASM). Mạng liên kết ASM
tại
http://www.seattleschools.org/volunteer
Nhận email xác nhận (chứng chỉ) và
lưu lại.

Kiểm tra Lý lịch Tư Pháp
1.

2.

Nếu bạn đã sống ở WA trong 3
năm qua, việc cung cấp kiểm tra
lý lịch tư pháp của quý vị được
miễn phí.
Nếu bạn mới đến tiểu bang WA,
bạn sẽ cần phải chi trả cho một
lần kiểm tra lý lịch tư pháp cấp
quốc gia. Không giống như Tiểu
bang Washington, chính phủ liên
bang không cung cấp cho các
trường có lý lịch tư pháp miễn
phí. SPS sử dụng một nhà cung
cấp trực tuyến để cung cấp kiểm
tra lý lịch tư pháp cấp quốc gia
với giá phải chăng cho các tình
nguyện viên.

3. Nếu bạn không sống ở Hoa Kỳ
trong 3 năm qua, vui lòng liên
hệ với văn phòng nhà trường
để biết thêm thông tin.
4. Các vai trò tình nguyện viên
sau đây luôn yêu cầu kiểm tra
lý lịch tư pháp cấp quốc gia,
bất kể bạn đã sống ở
Washington bao lâu:

Trường hợp khẩn cấp trong
thể thao
Tất cả các tình nguyện viên thể thao
phải có các chứng chỉ hiện thời cho
các khóa: CPR, First Aid, Sudden
Cardiac Arrest and Concussion.

• Các tình nguyện viên không có
sự giám sát nhưng thường
xuyên làm việc với trẻ em.
• Câu lạc bộ tình nguyện viên thể
thao: HS Lacrosse, HS Ultimate
Frisbee, HS Cheer, Dance,
Water Polo, tình nguyện viên
tham gia vào bất kỳ môn thể
thao không phối hợp bởi SPS
Athletics.
• Tình nguyện viên thể thao (họ
phải nộp đơn qua SPS Athletics,
chứ không phải tại trường học).
Nếu phần 2 hoặc 4 áp dụng cho
bạn, tìm mạng liên kết Volunteer
Background Checks trên mạng
của chúng tôi tại

www.seattleschools.org/volunteer
để đặt yêu cầu trực tuyến. Nếu
bạn không thể hoàn thành kiểm
tra lý lịch qua mạng, hãy yêu cầu
hướng dẫn khác từ trường học.

Xin Cảm Ơn đã giúp tạo ra môi
trường học tập an toàn, và sự
đóng góp về thời gian và tài
năng của bạn!

