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TIÊU ĐỀ CỦA QUI ĐỊNH:  Các Tình Nguyện Viên Tại 
Trường  

MÃ SỐ QUI ĐỊNH:  IJOC - R 

 

 
Tucson, Arizona BAN CHÍNH:  Lãnh Đạo Trong Học Tập  

 
 
Để bảo đảm an toàn cho các học sinh của trường, mỗi người muốn tình nguyện tham gia 
các hoạt động của trường trước hết phải điền mẫu đơn xin làm tình nguyện viên. (Xem 
phần phụ lục IJOC-E1). Mẫu đơn này được lưu giữ trong tập hồ sơ bảo mật tại trường 
trong thời gian người đó tình nguyện tham gia các hoạt động của trường. 
 
Ngoài ra, tất cả các tình nguyện viên đều phải hội đủ các qui định của Chính Sách GCFA 
và GCFA-R của Ban Điều Hành về thủ tục chứng nhận và xác minh qua dấu vân tay liên 
quan tới các trường hợp  phạm tội. 
 

• Các tình nguyện viên là phụ huynh có con theo học tại trường nơi họ sẽ làm tình 
nguyện viên không phải lăn tay nhưng sẽ phải điền giấy chứng nhận về các 
trường hợp phạm tội (Xem phần phụ lục IJOC-E2) Giấy chứng nhận này sẽ 
được lưu giữ cùng với đơn xin làm tình nguyện viên tại một địa điểm an toàn ở 
trường. 

• Các tình nguyện viên không phải là phụ huynh và những phụ huynh tình nguyện 
tham gia vào các hoạt động tại trường nơi con họ không theo học phải được 
giới thiệu tới Ban Nhân Sự để làm thủ tục lăn tay và chứng nhận liên quan tới 
các trường hợp phạm tội. (Xem Qui Định GCFA và GCFA-R của Ban Điều 
Hành). 

 
Ngày duyệt xét:  29 tháng Bảy, 2005 (Báo cáo thứ Sáu)   
Bản tu chính 
Duyệt xét 
 
THAM CHIẾU LUẬT:      A.R.S. 13-3716 Thông báo về trường hợp phạm tội nguy hiểm 

đối với trẻ em; hoặc ngược đãi trẻ em; vi phạm; phân nhóm. 
A.R.S. 15-512 Các Điều Khoản Qui Định Tổng Quát dành cho 
Nhân Viên của Trường  

    A.R.S.  23-901.06 Các Nhân Viên Là Tình Nguyện Viên 
 
 
      
 
THAM CHIẾU CHÉO:      
 
Thay thế Qui Định của TUSD # 1140  Các Chương Trình dành cho Tình Nguyện Viên. 
 


