Mẫu Ðăng Ký Tình Nguyện
2018-2019
Tên Hợp Pháp
Last

First

Middle

Maiden

Ngày Sinh
Ðịa Chỉ Nhà

Số Ðường

Sống bao lâu ở địa chỉ này?

Thành Phố/Tiểu Bang/Zip

Ðiện Thoại Ðề Nghị

Email Ðề Nghị

Liên Lạc Khẩn Cấp
Ðiện Thoại

Tên

Quan Hệ

Nơi Làm Việc

Bao Lâu?

Ðịa Chỉ Nơi Làm Việc

Ðiện Thoại Nơi Làm Việc

Giáo Dục:

Thấp Hơn Trung Học
Tốt Nghiệp Ðaị Học

Nghề Nghiệp

Trung Học hoặc GED
Một Ít Ðại Học
Advanced degree (Bằng Cao Cấp)

Quý vị đã bao giờ bị kết án, đã nhận tội hoặc nolo contender (không thừa nhận cũng không phủ nhận sự buộc tội) tới, hoặc đã nhận một án tù treo, đã
bị cải huấn hoặc mặt khác đã bị kết tội về:
Bất kỳ vi phạm hình sự hoặc dân sự?
Có phải bằng lái xe của quý vị đang bị treo?

Có
Có

Không
Không

DUI/DWI

Có

Không

Bao giờ có những cáo buộc, khiếu nại hoặc báo cáo liên quan đến sự dính líu của quý vị về việc lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em (cho dù vụ việc đã được
xác nhận hoặc bị từ chối )?
Có
Không
Nếu quý vị trả lời có cho bất kỳ câu hỏi nào nêu trên, xin vui lòng cung cấp ngày, tường trình và giải thích về từng vụ việc trên giấy bổ sung.
Nhóm tuổi mà quý vị muốn giúp:
Trường Cụ Thể:
Dạng Tình Nguyện
Ðánh dấu nếu áp dụng.
Phụ huynh của đứa trẻ đang học trường này
Tên của Ðứa Trẻ:
Danh Nhân Tình Nguyện
Tên Công Ty:
Học Sinh Tình Nguyện
Trường:
Tổ Chức/Cộng Ðồng/Nhà Thờ
Tên:

Trường Tiểu Học

Trường Cập Hai

Trường Cấp Ba

Thời Gian Tình Nguyện
Cho biết các ngày và giờ tình nguyện
Sáng

Chiều

Hoạt Ðộng Tình Nguyện
Ðánh tất cả nếu áp dụng.
Tối

Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Năm
Hoạt Ðộng Ðặc Biệt

Day kèm
Cố vấn
Phụ giúp trong lớp học
Phòng Phụ Huynh
Hội Phụ Huynh
Hoạt Ðộng Trường
Giúp trong văn phòng
Hội Ðồng Trường
Chuẩn bị các vật liệu
Du ngoạn

Xin ghi chú: Tất cả các người tình nguyện phải hoàn tất một mẫu đăng ký tình nguyện. Mẫu đã ký này cho quyền người tình nguyện để đạt các phúc lợi
thương tích có hạn được cung cấp bởi USD 259 và bảo hiểm có hạn trong lúc thực hiện các công việc tình nguyện (Tham khảo Chính sách Sở Giáo Dục
2130).
Mẫu đã ký chính sẽ được giữ trong hồ sơ của Volunteer Support Office tại Alvin E. Morris Administrative Center như thế thông tin mới có thể được bao gồm
trên cơ sở dữ liệu tình nguyện của quận.
Quý vị được sư cho phép của tôi để liên lạc với chủ nhân của tôi. Tôi hiểu rằng bất kỳ những thiết sót hoặc những sai sót nào bởi tôi về mẫu đơn này có thể
gây cho mẫu đơn của tôi bị từ chối hoặc vị trí tình nguyện sẽ được chấm dứt. Tôi hiểu rằng tất cả các thông tin bao gồm bằng lái xe, tiền án và những báo cáo
về lạm dụng/bỏ bê trẻ em và phạm tội tình dục, sẽ được xác nhận, và đồng ý cho sự xác minh đó. Tôi tuyên bố rằng tất cảc tường trình tôi đã ghi trên mẫu đơn
này đều trung thực, chính xác và đầy đủ theo sự hiểu biết của tôi. Tôi hiểu rằng Trường Công Lập Wichita và/hoặc các cơ quan đối tác, theo quyết định duy
nhất của họ, có thể chấp nhận hoặc từ chối mẫu đơn này mà không cần cung cấp tôi bất kỳ lý do gì cho quyết định này.
Ký Tên

Ngày

Giám Hộ Ký _______________________________________________________________________

Ngày_____________________________________

Ðược đòi hỏi nếu người tình nguyện là dưới 18 tuổi

Vietnamese/Volunteer Registration Form 2016-17

Xin vui lòng hoàn tất mọi khoảng trống để xử lý kịp thời.

Updated June 27, 2017

