OCEAN VIEW SCHOOL DISTRICT
17200 Pinehurst Lane, Huntington Beach, CA 92647
VOLUNTEER APPLICATION FORM

Kính gửi các tình nguyện viên,
Cám ơn quý vị đã quan tâm đến việc trở thành một tình nguyện viên. Quý vị là một phần không thể thiếu của Học
Khu Ocean View. Sự tham gia của quý vị làm tăng cường các chương trình giảng dạy và động cơ thúc đẩy và khuyến
khích học sinh.
Một tình nguyện viên là một phụ huynh, thành viên trong cộng đồng hoặc người lớn khác, những người giúp đỡ tại
một trường hoặc chương trình một cách thường xuyên hoặc đôi lúc, trước, trong hoặc sau giờ học. Có hai loại tình
nguyện viên. Vui lòng chọn:
Loại 1 – Tình Nguyện Viên: Có thể phục vụ tại trường hơn 5 giờ mỗi tuần, đi kèm theo các chuyến dã ngoại,
tham dự hoặc đi kèm chuyến đi bảo trợ của trường qua đêm, tình nguyện trong việc huấn luyện, huấn luyện viên trợ
lý, và trợ lý ngoại khóa. Là tình nguyện viên loại 1, quý vị cần hoàn tất mẫu đơn này và kiểm tra dấu tay, kiểm tra lý
lịch cá nhân theo luật Megan’s Law, và cần phải có giấy kiểm ngừa lao (yêu cầu mỗi 4 năm)
Loại 2 – Tình Nguyện Viên: Có thể phục vụ tại trường 5 giờ hoặc ít hơn mỗi tuần; gồm cung cấp thời gian phục
vụ trong vấn đề nêu rõ các sự yêu cầu của lớp mầm non của tiểu bang. Là tình nguyện viên loại 2, quý vị cần hoàn tất
mẫu đơn này, kiểm tra lý lịch cá nhân theo luật Megan’s Law, và cần phải có giấy kiểm ngừa lao (yêu cầu mỗi 4 năm)
Tên tình nguyện viên:
Địa chỉ:
(tên đường)

Số điện thoại: (

(Thành phố)

(Tiểu bang)

)

(

(Số vùng)

)

Di động

Nhà
Trường:

Địa chỉ điện thư:

Tôi sẽ tình nguyện:
trong lớp học

trong thư viên

trong văn phòng

làm tại nhà

các chuyến dã ngoại

PTO/A

khác

Tôi biết rằng trong tiến trình hoạt động tình nguyện, thông tin bí mật có thể có sẵn cho tôi. Tôi sẽ không phổ biến
thông tin này bên trong hay ngoài cộng đồng nhà trường. Tôi hiểu rằng các dịch vụ tình nguyện của tôi có thể kết
thúc theo bởi mình hoặc bởi học khu Ocean View.
Lưu ý: các tình nguyện chưa thể bắt đầu dịch vụ tình nguyện của họ cho đến khi họ được chấp thuận bởi nhà trường
hoặc học khu và thông báo của nhà trường.
Chữ ký của tình nguyện viên

Ngày

To be completed by Site District employee when verified (Indicate date on each line)
Megan’s Law website
Date

TB Clearance
Date

District Employee’s Name
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Handbook
Date

District Employee’s Signature

Fingerprint Clearance (Tier I)
Date

Date

Principal’s Initials

