CÁC CÂU THƯỜNG HỎI DÀNH CHO TÌNH NGUYỆN VIÊN
1. Làm thế nào tôi có thể trở thành một tình nguyện viên?

Vào trang mạng của học khu tại www.ovsd.org, hãy vào phần dành cho "Parents", nhấn vào "Volunteers". Từ
danh sách của các mạng liên kết quý vị có thể chọn các thông tin tình nguyện viên mà quý vị đang tìm kiếm.

2. Những loại tội phạm mà có thể ngăn cản một tình nguyện viên làm việc trong trường học?
 Hành vi phạm tội tình dục với trẻ dưới vị thành niên (tội nhẹ hoặc trọng tội)
 Sở hữu, bán, hoặc sử dụng các chất được kiểm soát
 Sở hữu bất hợp pháp hoặc sử dụng vũ khí hoặc những vật nguy hiểm
 Hành hung và đánh đập
 Trộm hoặc cướp
3. Những điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra nhiều năm trước đây?
Nếu vi phạm tội liên quan đến trẻ em quý vị sẽ không được làm tình nguyện. Tất cả các tội phạm nghiêm trọng
sẽ được xem xét bởi các trợ lý Giám Đốc của Ban Nhân Sự.

4. Các hành vi phạm tội như DUI, ăn cắp hay xâm nhập bất hợp pháp thì sao?
Tất cả các tội sẽ được xem xét bởi Phó Giám Đốc Học Khu

5. Sự khác biệt giữa loại 1 và loại 2 tình nguyện là gì?
Tình nguyện viên loại 1 có thể tình nguyện phục vụ trong khuôn viên trường hơn 5 giờ mỗi tuần, đi
kèm theo các chuyến đi bảo trợ của trường qua đêm; và / hoặc tình nguyện trong việc huấn luyện hoặc
trợ lý huấn luyện. Tình nguyện viên loại 1 yêu cầu được kiểm tra dấu tay; kiểm tra lý lịch cá nhân theo
luật của Megan; và có giấy kiểm ngừa lao hiện thực.
Tình nguyện viên loại 2, tôi có thể tình nguyện phục vụ trong khuôn viên trường 5 giờ hoặc ít hơn mỗi
tuần, và bao gồm các phụ huynh cung cấp thời gian tham dự vào những yêu cầu nêu rõ lớp mâm non
của tiểu bang. Tình nguyện viên loại 2 yêu cầu được kiểm tra lý lịch cá nhân theo luật của Megan; và có
giấy kiểm ngừa lao hiện thực.
6. Gần đây tôi đã kiểm tra dấu tay của tôi, phải chờ bao lâu để biết kết quả kiểm tra dấu tay của tôi?
Có thể phải mất đến 4 tuần để OVSD nhận được kết quả kiểm tra dấu tay từ Bộ Tư Pháp, đôi khi có thể nhanh
hoặc rất lâu. Nhà trường sẽ thông báo cho các tình nguyện viên khi kết quả dấu tay của họ trong sạch để bắt đầu.

7. Tình nguyện viên loại 1 được kiểm tra dấu tay cho công việc của họ; họ có cần phải được kiểm tra dấu
tay một lần nữa hay không?
Vâng, pháp luật hiện hành cấm chúng tôi chia sẻ các dữ liệu với các cơ quan tuyển dụng khác. Bởi OVSD nhận
được kết quả của kiểm tra dấu tay, nó cho phép chúng tôi nhận được bất kỳ báo cáo về các sự bị bắt sau đó. Vì
vậy, cán bộ thực thi pháp luật, giáo viên làm việc với một học khu khác và nhân viên khu vực công cộng khác
được yêu cầu có được kết quả kiểm tra dấu tay qua OVSD.

8. Tôi có cần phải kiểm tay dấu tay mỗi năm không?
Không, tình nguyện viên OVSD chỉ cần lấy dấu tay một lần. (Luật của Megan cho loại 2 tình nguyện viên hằng
năm thông qua các trang mạng của trường.)

9. Làm thế nào để tách ra khỏi danh sách tình nguyện?
Các tình nguyện viên có thể tách ra khỏi danh sách bằng cách liên lạc với nhà trường của họ và yêu cầu phải được
loại bỏ khỏi danh sách tình nguyện viên.
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