School Volunteer Application
CẢM ƠN BẠN đã quan tâm đến việc tình nguyện tại trường của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao sự sẵn lòng của
bạn để dành thời gian và tài năng của bạn cho các học sinh của chúng tôi. Để đảm bảo an toàn cho các em, các đạo
luật Arizona có thể yêu cầu một số thủ tục như lấy dấu vân tay hoặc chứng nhận của bạn liên quan đến tội phạm
hình sự. Chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu các bước bổ sung được yêu cầu trước khi bắt đầu các nỗ lực tình nguyện của
bạn.
Ngoài ra, đối với hồ sơ của chúng tôi, chúng tôi cần duy trì thông tin thông báo khẩn cấp trong trường hợp bạn gặp
trường hợp khẩn cấp tại trường.
Bạn có con đi học ở trường này không? Có ______

Không ______

Viết Tên : (Họ Tên & Tên Ló t )

Ngày Sinh : (Tháng Ngày Năm )

Thư Điện Tử :

Điện Thoại :

Địa Chỉ :
Tên liên lạc khẩn cấp:

Điện Thoại:

Hoạt động / Chương trình tình nguyện:

Liên Hệ:
Trang web tình nguyện:

Tên của giáo viên / nhân viên mà bạn sẽ tình nguyện:

THÔNG BÁO CHO TÌNH NGUY ỆN VIÊN

Là một tình nguyện viên của Học khu Thống nhất Tucson, tôi hiểu và đồng ý rằng tôi phải tuân thủ các chính sách
và quy định của khu học chánh khi nhận nhiệm vụ và thực hiện các nhiệm vụ tình nguyện.

Tôi đã nhận được một bản sao Thỏa thuận Nhận thức Chính sách dành cho Tình nguyện viên. Tôi thừa nhận và
đồng ý xem xét và tuân thủ các chính sách và quy định của Hội đồng Quản trị được liệt kê trong tài liệu đó. Nếu tôi
có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến những điều này hoặc bất kỳ chính sách hoặc quy định nào khác, tôi sẽ liên hệ
với quản trị viên hoặc nhân viên được chứng nhận là người giám sát của tôi.

Tên Người Tình Nguyện

Người Tình Nguyện Ký Tên Và Ghi Ngày Tháng

ĐỒNG Ý TRƯỜNG
Tôi đã gặp người được nêu tên ở trên và yêu cầu họ được lấy dấu vân tay để làm việc như một tình nguyện
viên tại trường của chúng tôi. Tôi hiểu rằng tình nguyện viên có thể không hoạt động cho đến khi nhận được
sự chấp thuận hành chính của Cameron từ Bộ phận Nhân sự. Tôi hiểu rằng quá trình này sẽ mất tối thiểu ba
tuần.
Tên quản trị trường

Quản Trị Trường Ký Tên Và Ghi Ngày Tháng
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School Volunteer Application
Background Check Pay Source: ☐Budget String/PO#: __________________________________________________________________________ OR
☐ School PTA/PTO Business Check attached OR ☐ AZ Fingerprint Card #: _____________________________________ Valid? Y / N
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