Cẩm Nang Đăng Ký Tình Nguyện Viên

GIỚI THIỆU
Cảm ơn quý vị đã quan tâm tới hoạt động tình nguyện cho Các Trường Công Lập Everett.
Tài liệu này không phải là đơn đăng ký tình nguyện viên. Các đơn đăng ký tình nguyện viên của học khu
chúng tôi được quản lý thông qua một nền tảng trực tuyến trong đó không có sẵn các phiên bản chuyển
ngữ của mẫu đơn này. Tài liệu này bao gồm nội dung của đơn đăng ký và được sử dụng để hướng dẫn
quý vị cách hoàn thành mẫu đơn đăng ký trực tuyến.
Tài liệu này sẽ hướng dẫn quý vị từng bước để đăng ký trở thành một Tình nguyện viên Trường học. Các
Tình nguyện viên Trường học là các tình nguyện viên sẽ làm việc trong phạm vi rất gần với các nhân viên
học khu. Các hoạt động tình nguyện có thể bao gồm gia sư môn đọc hoặc môn toán, người hỗ trợ trong
lớp học, người giám sát trong các chuyến đi thực địa ban ngày, hoặc người hỗ trợ tại thư viện.
Nếu quý vị quan tâm đến việc trở thành người giám sát qua đêm, cố vấn câu lạc bộ tình nguyện hoặc
người hỗ trợ chương trình, xin hãy đăng ký trở thành Tình nguyện viên Hỗ trợ Mở rộng. Hoặc nếu quý vị
có hứng thú với vị trí huấn luyện viên thể thao tình nguyện, hãy đăng kí dưới trở thành Huấn luyện viên
Thể thao Tình nguyện. Quản lý văn phòng, điều phối viên chương trình tình nguyện tại trường học của
các học sinh/con em của quý vị hoặc điều phối viên tình nguyện của học khu (volunteer@everettsd.org)
có thể giúp quý vị tìm được sự hỗ trợ cần thiết về dịch thuật cho hai đơn đăng ký tình nguyện viên trên
nếu cần.
Để bắt đầu quy trình đăng ký, quý vị có thể tìm thấy mẫu đơn đăng ký tình nguyện viên trực tuyến
tại: https://www.everettsd.org/volunteer
Xuyên suốt tài liệu hướng dẫn này, các chỉ dẫn bổ sung (không thuộc nội dung của đơn đăng ký) sẽ được đánh
dấu màu vàng.

Cập nhật: Tháng 8, 2018

CHÀO MỪNG ỨNG VIÊN MỚI!
Vui lòng tiếp tục đi tới mục Việc làm và các đơn Đăng ký Tình nguyện viên với Các Trường Công Lập
Everett.
Vui lòng xem xét cẩn thận những thông tin sau liên quan đến quá trình đăng kí trực tuyến của chúng
tôi.
•

Quý vị có thể hoàn thành đơn đăng kí qua nhiều bước. Quý vị không cần phải hoàn thành tất cả
các bước trong cùng một lần truy cập.

•

Đăng ký bao gồm nhiều bước, thời gian sẽ dao động từ 15 đến 20 phút để hoàn thành đơn đăng
kí tình nguyện viên và ít nhất từ 30 đến 60 phút cho đơn đăng kí xin việc làm. Quý vị có thể dừng
bất cứ thời điểm nào mà không sợ mất các dữ liệu đã điền. Quý vị có thể quay trở lại để hoàn
thành đơn đăng kí của mình trong vòng 25 ngày kể từ khi bắt đầu.

•

Đơn đăng kí của quý vị sẽ được coi là “đang tiến hành” cho tới khi quý vị hoàn thành nó và gửi đi.
Học khu sẽ có thể xem đơn đăng kí của quý vị ngay cả khi quý vị chưa hoàn thành đơn đăng kí
đó.
Các phần có đánh dấu hoa thị màu đỏ (*) là các nội dung bắt buộc.
Không được nhập thông tin bằng TẤT CẢ CÁC CHỮ VIẾT HOA.

•
•

Các hoạt động dành cho quý vị:
BẮT ĐẦU
Bắt đầu quy trình
ĐĂNG NHẬP
Vào một tài khoản có sẵn
NHẬP
Từ một tài khoản khác
Chọn BẮT ĐẦU trừ khi quý vị đang quay lại để hoàn thành một đơn đăng ký quý vị đã bắt đầu.

Cập nhật: Tháng 8, 2018

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Các phần có dấu hoa thị màu đỏ (*) ở phía trước là các phần bắt buộc.
Vui lòng nhập tất cả các thông tin được yêu cầu.
Tên

•
•
•
•
•

(Danh xưng)
(*) (Tên riêng)
(Chữ cái đầu của Tên đệm)
(*) (Họ)
(Hậu tố)

Có thể liệt kê tên khác có trong các bảng điểm, chứng chỉ và các đơn đăng ký trước đây:
Khác
•
•
•
•
•

(Danh xưng)
(Tên riêng)
(Chữ cái đầu của Tên đệm)
(Họ)
(Hậu tố)

Quý vị cần có những thông tin dưới đây nếu như quý vị muốn tiếp tục điền đơn đăng kí vào một ngày khác sau
này.
• Địa chỉ email (hòm thư điện tử) của quý vị sẽ được sử dụng để liên lạc với quý vị. (Vui lòng ghi đầy đủ địa
chỉ hòm thư điện tử của quý vị)
• Mật khẩu của quý vị giúp ngăn chặn việc người khác xem đơn đăng kí của quý vị. Hãy chọn bất kì mật
khẩu nào quý vị thích. Bằng cách tạo mật khẩu cho đơn đăng kí của quý vị, quý vị sẽ có thể dừng và tiếp
tục quá trình điền đơn đăng kí bất cứ bước nào. Quý vị có thể quay lại để hoàn thành một đơn đăng kí
trong vòng 25 ngày kể từ khi bắt đầu bằng cách nhấp vào dòng “Tiếp tục/Chỉnh sửa đơn đăng kí xin việc
làm của tôi” và sau đó nhập địa chỉ email và mật khẩu quý vị đã tạo.
• Nếu như quý vị không có địa chỉ email, hãy nhấn vào liên kết này để tạo một hòm thư điện tử miễn phí
với yahoo mail.
(*) Địa chỉ Email:
(*) Xác nhận Địa chỉ Email:
(*) Mật khẩu:
(*) Xác nhận Mật khẩu:
(*) Câu hỏi Bí mật:
(*) Câu trả lời Bí mật:

TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM HIỆN TẠI

Vui lòng nhập tất cả các thông tin được yêu cầu:
Hiện tại quý vị có phải là một nhân viên của Các Trường Công lập Everett?
•

Giáo viên dạy thay bắt buộc phải lựa chọn “Không” ở lựa chọn nhân viên. Giáo viên dạy thay thường xuyên và lâu dài đều
không được công nhận là nhân viên chính thức và không đủ điều kiện cho các vị trí chính thức.

• Những giáo viên không còn tiếp tục làm việc bắt buộc phải lựa chọn “Không” ở phần lựa chọn nhân viên.
• Tình nguyện viên phải lựa chọn “không” ở lựa chọn nhân viên.
__ Không, tôi hiện giờ không phải là một nhân viên của Các Trường Công lập Everett.
__ Đúng, tôi hiện giờ đang là một nhân viên của Các Trường Công lập Everett.

Lựa chọn này sẽ quyết định nội dung hiển thị ở các trang trong đơn đăng kí của quý vị và việc đơn đăng kí của
quý vị sẽ được xét duyệt ra sao. Nếu như quý vị không chắc chắn về tình trạng việc làm hiện giờ của mình, vui
lòng liên hệ với Các Trường Công lập Everett.

ĐỊA CHỈ NHẬN THƯ
Vui lòng nhập địa chỉ nhận thư của quý vị.
Các phần có dấu hoa thị màu đỏ (*) ở phía trước là các nội dung bắt buộc.
(*) Địa chỉ Thường trú
• Số nhà & tên phố:
• Căn hộ Số:
• Thành phố:
• Tiểu bang/Tỉnh:
• Mã Zip/Mã bưu chính:
• Quốc gia:
• Số Điện thoại Ban ngày:
• Số Điện thoại Nhà/Di động:
Địa chỉ Hiện tại
• Số nhà & tên phố:
• Căn hộ Số:
• Thành phố:
• Tiểu bang/Tỉnh:
• Mã Zip/Mã bưu chính:
• Quốc gia:
• Số Điện thoại Ban ngày:
• Số Điện thoại Nhà/Di động:

VỊ TRÍ CÔNG VIỆC MONG MUỐN
Vui lòng đánh dấu vào vị trí công việc mà quý vị muốn được ứng tuyển.
1. Vị trí Tình nguyện viên
__ Công việc ID 1303: Tình nguyện viên | Huấn luyện viên Thể thao
__ Công việc ID 1302: Tình nguyện viên | Người Hỗ trợ Ngoài giờ
__ Công việc ID: Tình nguyện viên | Người Hỗ trợ trong Ngày học
Vui lòng nhấn chọn Công việc ID 1301: Tình nguyện viên | Người Hỗ trợ trong Ngày học
Quý vị đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương tự?
Vui lòng chọn “1 năm”

THÔNG TIN CÁ NHÂN PHẦN 2
Các phần có dấu hoa thị màu đỏ (*) ở phía trước là các nội dung bắt buộc.
Xin vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây.
(*) Lựa chọn mối quan hệ:
•
Cha mẹ/ Người giám hộ
•
Ông bà/ Họ hàng
•
Thành viên Cộng đồng
•
Học sinh cũ của Các Trường Công lập Everett dưới 21 tuổi
(*) Ngày sinh: (DD/MM/YYYY) (Ngày/Tháng/Năm)
(*) Giới tính:
•
Nam
•
Nữ
(*)Vui lòng liệt kê TẤT CẢ những họ cũ của quý vị:
(họ tên thời con gái, họ tên trước khi kết hôn, v.v.)
Tên muốn được sử dụng:
Thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:
(*)Họ tên:
(*)Số điện thoại:
(*)Quan hệ đối với tình nguyện viên:

Vui lòng ghi rõ (những) địa điểm mà quý vị ưu tiên xuống dưới đây:
Phần này của đơn đăng kí bao gồm trình đơn kéo thả trong đó có danh sách tất cả những trường học
trong học khu. Vui lòng lựa chọn (những) trường mà quý vị muốn tham gia tình nguyện.

XEM LẠI CẨM NANG TÌNH NGUYỆN VIÊN
Vui lòng đọc tất cả những nội dung dưới đây và ký điện tử.
Căn cứ theo thủ tục pháp lý của khu vực hành chính 5430P, các tình nguyện viên tuổi thành niên bắt buộc phải
ký tên và công nhận rằng họ đã nhận được và đã đọc Cẩm nang Tình nguyện viên của học khu.
Các bản dịch của Cẩm nang Tình nguyện viên:
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Việt
Tiếng Nga
Tiếng Ả Rập
Quý vị cũng có thể tìm được cẩm nang tình nguyện viên học khu trên trang web tình nguyện viên của học khu:
https://www.everettsd.org/volunteer
Vui lòng đọc cẩm nang và ký tên của quý vị ở phía dưới.
Tôi đã nhận được, đã đọc và hiểu nội dung Cẩm nang Tình nguyện viên của học khu, bao gồm cả nguyên tắc về
bảo mật để đảm bảo an toàn trong các tương tác với học sinh.
Nhập tên của quý vị vào khoảng trống có sẵn và “Nhấp vào để ký chữ ký điện tử”

TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA ĐƠN ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN VIÊN
Các phần có dấu hoa thị màu đỏ (*) ở phía trước là các nội dung bắt buộc.
Tôi hiểu rằng cần phải có sự Cho phép của Tiểu bang về việc Sử dụng Lý lịch Tư cách Pháp lý và công việc của tôi
dưới danh nghĩa một tình nguyện viên và/hoặc đối tác cộng đồng phụ thuộc vào việc tôi có được chấp thuận hay
không. Tôi miễn trừ cho Các Trường Công Lập Everett khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý khi nhận được bất kì
thông tin nào. Tôi đã nhận được, đã đọc và đã hiểu nội dung Cẩm nang Tình nguyện viên của học khu, bao gồm
vấn đề bảo mật và các nguyên tắc về an toàn trong các tương tác với học sinh (hoặc truy cập trực tuyến
tại www.everettsd.org dưới mục Cộng đồng).
(*) Vui lòng ký tên nếu quý vị đồng ý với nội dung bên trên.
Nhập tên của quý vị vào khoảng trống có sẵn và “Nhấp vào để ký chữ ký điện tử”
TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA ĐƠN ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN VIÊN CĂN CỨ THEO CHƯƠNG 43.43
RCW
Vui lòng trả lời CÓ hoặc KHÔNG cho từng mục được liệt kê dưới dây. Nếu câu trả lời là CÓ cho bất kỳ mục nào,
hãy giải thích trong khoảng trống được cung cấp bằng cách ghi rõ những cáo buộc hoặc phát hiện, ngày tháng
cũng như (các) toà án có liên quan. Nếu quý vị không hiểu rõ những câu hỏi sau đây hoặc không chắc chắn về
câu trả lời của quý vị cho những câu hỏi đó, vui lòng đừng điền vào mẫu đơn này cho đến khi quý vị chắc chắn về
câu trả lời của mình.
(*) 1. Quý vị đã bao giờ bị kết án bất kì tội nào chưa? Thuật ngữ “bị kết án” có nghĩa là tất cả những tình trạng
bất lợi sau đây bao gồm việc bị phát hiện là có tội, việc nhận tội, việc chấp nhận hình phạt nhưng không nhận
tội, hình thức nhận tội theo án lệ Alford, quy định theo sự thật, việc một bản án bị hoãn hoặc đình chỉ, hoặc việc
truy tố bị trì hoãn.
•
•
•

Có
Không
Nếu Có, vui lòng giải thích: [Khu vực để viết]

(*) 2. Quý vị đã bao giờ phải đối mặt với các kết luận/các phát hiện chống lại quý vị trong bất kỳ thủ tục tố tụng
dân sự nào chưa? “Thủ tục tố tụng dân sự” có nghĩa là bất kỳ thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính nào dẫn
đến một kết luận/phát hiện, hoặc xác nhận kết luận của một cơ quan về bạo lực gia đình, lạm dụng, lạm dụng
tình dục, bỏ bê hoặc bóc lột, hoặc bóc lột tài chính của trẻ em hoặc người lớn yếu thế theo Chương 13.34, 26.44
hoặc 74.34 RCW, hoặc các quy tắc được áp dụng theo Chương 18.51 và 74.42 RCW. “Thủ tục tố tụng dân sự”
cũng bao gồm các chỉ thị tư pháp hoặc hành chính trở thành quyết định cuối cùng do thất bại của kẻ bị cáo buộc
trong việc thách thức các kết luận do Sở Dịch vụ Xã Hội và Y tế hoặc Sở Y Tế đưa ra theo các Chương 13.34,
26.44 hoặc 74.34 RCW, hoặc các quy tắc được áp dụng theo các Chương 18.51 và 74.42.
•
•
•

Có
Không
Nếu Có, vui lòng giải thích: [Khu vực để viết]

(*) 3. Quý vị đã bao giờ là bị đơn của một đơn khiếu nại được gửi đến Văn Phòng Quản Lý Giáo Dục Công Lập
(Office of the Superintendent of Public Instruction) về việc quý vị đã có một hành vi không chuyên nghiệp, như
được định nghĩa trong WAC 181-87, hoặc về việc liệu quý vị có phải là một người có nhân cách đạo đức tốt và là
một cá nhân phù hợp như được định nghĩa trong WAC 181-79A-155?
•
•
•

Có
Không
Nếu Có, vui lòng giải thích: [Khu vực để viết]

Tôi đồng ý rằng nếu tôi cung cấp thông tin sai lệch, gây hiểu nhầm hoặc không đầy đủ, học khu có thể, tuỳ theo
quyết định của mình, không cho phép tôi tham gia tình nguyện hoặc chấm dứt cơ hội được tình nguyện với học
khu của tôi. Tôi cũng đồng ý rằng nếu trong tương lai tôi bị kết án về bất kỳ tội nào, hoặc có những phát hiện
chống lại tôi trong một thủ tục tố tụng dân sự, hoặc tôi trở thành bị đơn của một đơn khiếu nại được gửi đến
Văn Phòng Quản Lý Giáo Dục Công Lập (Office of the Superintendent of Public Instruction), tôi sẽ lập tức thông
báo cho bộ phận STEM, Quan hệ Đối tác và Pháp chế của Các Trường Công Lập Everett.
Căn cứ vào RCW 9A.72.085, tôi cam đoan rằng những điều tôi nói trên đây là đúng, chính xác và đầy đủ, tôi xin
chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ lời khai man nào theo luật của Tiểu Bang Washington. Tôi hiểu rằng tuyên bố này
và hồ sơ này sẽ trở thành tài sản của Học Khu Everett. Một hoạt động kiểm tra lý lịch tội phạm dành cho những
ứng viên của vị trí tình nguyện viên có thể được yêu cầu qua Cảnh sát Tuần tra Tiểu bang Washington hoặc các
cơ quan thực thi pháp luật liên bang. Nếu hoạt động kiểm tra như vậy được thực hiện, quý vị sẽ được thông báo
về kết quả và có thể yêu cầu nhận một bản phản hồi.
Tên viết bằng chữ in hoa và Thành phố / Tiểu bang:
[Khu vực để viết]
(*) Vui lòng ký tên nếu quý vị đồng ý với các nội dung nêu trong hai đoạn văn phía trên:
Nhập tên của quý vị vào khoảng trống có sẵn và “Nhấp vào để ký chữ ký điện tử”

XEM LẠI
Đơn đăng ký của quý vị đã sẵn sàng để được cập nhật.
Vui lòng đọc những nội dung dưới đây trước khi nộp đơn đăng ký của quý vị.
•
•
•

•

Quý vị nên kiểm tra lại trước khi in (print preview) đơn đăng ký của mình. Quý vị có thể cần tải
xuống Adobe Acrobat nếu như chức năng in không hoạt động. Những gì quý vị thấy ở đây sẽ là những gì
hội đồng học khu thấy.
Nếu như quý vị chưa muốn nộp đơn đăng ký của mình, vui lòng nhấp vào lưu dưới dạng bản nháp.
Nếu như quý vị muốn đánh dấu đơn đăng ký của mình là ‘đã hoàn thành’ và nộp nó cho Các Trường
Công Lập Everett để được xét duyệt, vui lòng nhấn nút Nộp đơn phía dưới. Nếu quý vị muốn thay đổi
hoặc thêm thông tin, quý vị có thể sử dụng hướng dẫn ở phía bên trái, hoặc sử dụng liên kết sau đây
để tiếp tục hoàn thành đơn đăng ký.
Sau khi nộp, đơn đăng ký của quý vị sẽ được kích hoạt trong hệ thống của chúng tôi. Quý vị sẽ nhận
được thông báo qua email khi đăng ký của quý vị hết hạn để quý vị có thể đăng nhập và kích hoạt lại nếu
quý vị muốn.

Nhấp vào “Nộp đơn đăng ký”

XÁC NHẬN
Quý vị đã hoàn thành!
Đơn đăng ký của quý vị đã được nộp cho Các Trường Công Lập Everett. Quý vị sẽ nhận được một thư xác nhận
tự động trong ít phút. Vui lòng đọc thư xác nhận này vì thư có thể bao gồm những điều kiện khác liên quan đến
việc ứng tuyển của quý vị.
Lưu ý: Thư xác nhận sẽ được gửi từ mailbot@applitrack.com Tuỳ thuộc vào thiết lập hòm thư của quý vị, quý vị
có thể cần phải thêm địa chỉ email này vào mục “Những đối tượng gửi thư được cho phép”, nếu không, thư xác
nhận có thể bị gửi đến thư mục thư rác của quý vị.
Tin nhắn này xác nhận rằng quý vị đã nộp đơn đăng ký trực tuyến của mình tới Các Trường Công Lập Everett. Vui
lòng đọc tin nhắn này và nội dung tóm tắt phía dưới.
1. Vị trí Tình nguyện viên
CẢM ƠN QUÝ VỊ VÌ ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN VIỆC THAM GIA TÌNH NGUYỆN TẠI CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP EVERETT
Nếu đăng ký của quý vị đã hoàn thiện, quý vị sẽ nhận được một email xác nhận việc chúng tôi đã nhận được đơn
đăng ký của quý vị cũng như thông báo thời gian diễn ra hoạt động kiểm tra lý lịch.
Trong khoảng hai tuần, sau khi việc kiểm tra lý lịch của quý vị được hoàn tất, quý vị sẽ nhận được một thư xác
nhận khác về việc chấp nhận quý vị trở thành một tình nguyện viên của học khu.
Nếu như quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, vui lòng liên hệ Sue Perry của Bộ Phận Tình Nguyện Viên.
Nhấp vào nút “Tắt Và Đăng Xuất”(“Close And Log Off”)

