ỨNG CỬ- TÌNH NGUYỆN VIÊN NGHỊ ĐỊNH
THƯ
Theo luật House Bill 1176 đã được cải cách Tình Trạng Tiểu Bang O.C.G.A. § 19-7-5, tình nguyện viên
trong trường công lập là Bắt buộc làm Thông Báo viên các vụ Ngược Đãi Trẻ Em. O.C.G.A. § 19-7-5
được thiết lập để bảo vệ những trẻ em bị ảnh hưởng bất lợi và bị đe dọa về sức khỏe và quyền lợi bởi
hành vi của những người có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ các em. Với những thay đổi trong suy nghĩ
dưới đây là nghị định thư để trở thành tình nguyện viên học đường.
NGHỊ ĐỊNH THƯ CHO ỨNG CỬ VIÊN

1. Nhận đơn Tình Nguyện Viên/Chấp Thuận Kiểm Tra Lý Lịch Volunteer/Criminal History
Consent Form từ nhân viên liên lạc phụ huynh hoặc nhân viên văn phòng tại trường được giới
thiệu, Văn Phòng An Toàn Và Bảo Mật, hoặc trên trang mạng của học khu.
2. Xem video về Bắt Buộc Báo Cáo tại trường được giới thiệu.
3. Ứng cử viên tình nguyện phải hoàn tất chỉ duy nhất phần đơn Tình Nguyện Viên/Chấp Thuận
Kiểm Tra Lý Lịch Volunteer/Criminal History Consent Form và gởi đơn lại cho nhân viên liên
lạc phụ huynh hoặc nhân viên văn phòng tại trường được giới thiệu. Người điền đơn phải ký tên
xác minh sự huấn luyện và thông báo tình trạng Bắt Buộc Báo Cáo phải được công chứng
tại trường. (miễn phí)
4. Nhân viên liên lạc phụ huynh/nhân viên văn phòng trường sẽ nhận yêu cầu và xác định Cấp Bậc
của tình nguyện viên muốn được ứng cử.
o Cấp Bậc 1 – Tình nguyện viên sẽ được nhân viên học khu hộ tống/giám sát trong mọi
lúc.
o Cấp Bậc 2 – Tình nguyện viên sẽ trực tiếp tiếp xúc với học sinh nhưng sẽ được giám sát
viên đi kèm trong mọi lúc.
Cấp Bậc 3 – Tình nguyện viên sẽ trực tiếp tiếp xúc với học sinh không cần giám sát viên
đi kèm.
5. Trường và/hoặc người điền đơn sẽ gởi tất cả đơn xin làm Tình Nguyện Viên đến cho Văn phòng
An Toàn và Bảo Mật để kiểm tra lý lịch (Cấp bậc 2) hoặc để lấy dấu tay (Cấp bậc 3).
o Kiểm tra lý lịch được miễn đóng lệ phí.
o Lệ phí kiểm tra dấu tay là $45.
6. Ứng cử viên tình nguyện phải chờ đợi (nhân viên liên lạc phụ huynh, nhân viên văn phòng hoặc
người được chỉ định) liên lạc xem có được chấp thuận hay bị từ chối. Tình nguyện viên sẽ
không được làm việc cho đến khi được chấp thuận.
o

Học khu rất cảm ơn và đánh giá cao việc phục vụ tình nguyện. Tuy nhiên, tình nguyện viên không bao
giờ nên làm như nhân viên. Điều này bao gồm cả việc hình phạt học sinh, cầm những tài liệu kín
nhiệm, hoặc sử dụng bất kỳ máy/dụng cụ do nhân viên sử dụng hàng ngày.
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