
HỌC KHU CÔNG LẬP DENVER 
Đơn xin làm Tình nguyện viên 

Tên họ: Tên gọi: Tên đệm viết 
tắt: Ngày: 

Địa Chỉ (Số nhà, tên đường phố):  Số căn hộ: 

Thành phố: Tiểu bang: Số Zip code: 

Số điện thoại chính: Địa chỉ E-mail: 

Quý vị muốn chúng tôi liên lạc với quý vị theo cách nào?  Qua điện thoại  Tin nhắn  Email 

Nguồn giới thiệu:    

Vui lòng đánh dấu 
tất cả các lựa 
chọn mà quý vị 
quan tâm: 

 
 Phụ tá 
Giáoviên 

 Gia sư Ngoại ngữ  Đọc  Toán  Thư viện  Nhân viên văn 
phòng 

   Công việc khác (vui lòng giải thích): 

Đánh dấu cấp lớp muốn tham gia.  K-2  3-6  Trung học cơ sở  Trung học 

Vui lòng cho biết CÁC NGÀY VÀ KHUNG THỜI 
GIAN quý vị có thể làm tình nguyện viên: 

 Buổi sáng Buổi chiều 

THỨ HAI   
THỨ BA   
THỨ TƯ   

THỨ NĂM   
THỨ SÁU   

 Tôi có một công việc tình nguyện. Trường và/hoặc điều phối viên chương trình nơi được giao nhiệm vụ: 

 VUI LÒNG LIÊN LẠC VỚI TÔI - Tôi cần một công việc tình nguyện. (Các) trường hoặc khu vực mà tôi muốn được giao nhiệm vụ tình nguyện: 
Xác nhận/Thỏa thuận Giữ kín Thông tin của Tình nguyện viên 

Trong thời gian tham gia các hoạt động của Học khu Công lập Denver và sau đó, các tình nguyện viên, nhân viên thực tập, hoặc bất kỳ người nào khác 
được ủy quyền hợp pháp cung cấp dịch vụ cho Học khu Công lập Denver, phải giữ bảo mật mọi hồ sơ học sinh và nhân viên của Học khu Công lập Denver 
cũng như thông tin bảo mật và độc quyền khác, và không được sử dụng bất kỳ thông tin nào trong số này để trục lợi cho bản thân hoặc bất kỳ tổ chức, cơ 
sở thương mại, hoặc người nào khác ngoài Học khu Công lập Denver. 

Do đó, tôi đồng ý và xác nhận rằng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin bảo mật và độc quyền thuộc sở hữu của Học khu Công lập Denver hoặc các nhân viên và 
học sinh của học khu, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở hồ sơ nhân sự của nhân viên hoặc hồ sơ học bạ của học sinh, cả trong thời gian tôi cung 
cấp dịch vụ cho Học khu Công lập Denver và sau đó, và tôi sẽ không bao giờ lấy hoặc sử dụng sai mục đích bất kỳ thông tin bảo mật nào. 

Ngoài ra, tôi xác nhận và đồng ý chấp hành tất cả các chính sách hiện hành của Học khu Công lập Denver liên quan đến việc tôi thực hiện các dịch vụ tình 
nguyện viên. 

Tôi cũng đồng ý và xác nhận rằng khi Học khu Công lập Denver yêu cầu hoặc khi các dịch vụ của tôi kết thúc, tôi sẽ trả lại ngay cho Học khu Công lập 
Denver tất cả các tài sản của học khu, cụ thể bao gồm tất cả các tài liệu, đĩa hoặc phương tiện truyền thông trên máy tính khác hoặc tài liệu khác mà tôi 
nắm giữ hoặc thuộc sự kiểm soát của tôi, trong đó có các ý tưởng, các quy trình, các khái niệm hoặc thông tin bảo mật hoặc thông tin độc quyền khác 
thuộc sở hữu của Học khu Công lập Denver hoặc các nhân viên hoặc học sinh của học khu. 

Ngày Chữ ký 

Ngày Người làm chứng DPS  

Do Viên chức Quản lý Trường điền 

Interviewed by: School/Organization: 

Approved: (Principal or Designee) Teacher: Date: 

RETURN TO: 
Office of Volunteer Services 

1617 S. Acoma St. / Denver, CO 80223 
720.423.1817 ♦ FAX – 720.423-1502 ♦ Volunteer_Services@dpsk12.org 



 
HỌC KHU CÔNG LẬP DENVER - BAN DỊCH VỤ TÌNH NGUYỆN 

YÊU CẦU XÁC MINH LÝ LỊCH/LÝ LỊCH PHẠM TỘI 
 
 
VUI LÒNG ĐỌC KỸ 
Nhằm khuyến khích sự hợp tác thường xuyên giữa Học khu Công lập Denver và các gia đình cũng như cộng đồng chúng ta, Ban quản trị DPS khuyến 
khích cư dân cộng đồng tham gia hoạt động tình nguyện tại Học khu Công lập Denver. Việc điền đơn xin này có nghĩa là cho phép Học khu Công lập 
Denver tiến hành điều tra xác minh lý lịch phạm tội toàn diện đối với mỗi đương đơn xin làm tình nguyện viên, trong đó có thể bao gồm tham khảo ý 
kiến các cơ quan thi hành luật pháp khác của tiểu bang/liên bang và Sở Giáo dục Colorado. Theo thủ tục điều tra này, quý vị có thể được đại diện Ban An 
ninh và An toàn của Học khu Công lập Denver liên lạc để thu xếp thủ tục lấy dấu vân tay của toàn bộ bàn tay, như được luật pháp cho phép, hoặc cung 
cấp các thông tin về thủ tục điều tra. 
 
Lưu ý: các trường hợp bị kết án phạm tội không đương nhiên bị cấm tham gia tình nguyện. Nếu khai man hoặc cung cấp thông tin sai lệch ở 
dưới đây, hoặc không tiết lộ thông tin yêu cầu, đương đơn xin làm tình nguyện viên có thể không được tiếp tục xét đơn, có thể phải chấm dứt 
công việc tình nguyện viên nếu sau này bị phát hiện, hoặc Học khu Công lập Denver sẽ nộp đơn xin này và kết quả điều tra cho công tố viên để 
có thể truy tố hình sự. Vì các mục đích chứng nhận dưới đây, "kết án" có nghĩa là bất kỳ trường hợp nào bị bồi thẩm đoàn hoặc tòa án kết án, bất kỳ 
khoản tiền phạt nào, trường hợp nhận tội "không phản đối", hoặc áp dụng bản án "được trì hoãn" hoặc "đình chỉ", hoặc bị tịch thu bất kỳ khoản tiền bảo 
lãnh, hay khoản tiền đặt cọc nào khác. Bất kỳ "khinh tội" nào liên quan đến rượu hoặc ma túy, vi phạm luật lái xe, nhưng không bao gồm bất kỳ trường 
hợp vi phạm luật giao thông diện khinh tội nào khác. 
 
 
VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ. VUI LÒNG VIẾT RÕ RÀNG VÀ DỄ ĐỌC BẰNG CHỮ IN. 
 
Trường/Chương trình Nộp đơn xin   
Tên họ   Tên gọi   Tên đệm viết tắt    
Ngày tháng năm sinh  /  /      Bằng lái xe số / Giấy tờ căn cước có hình khác 1   
Các Số điện thoại: Chính   Phụ   
 
Vui lòng đánh dấu một ô: 

 KHÔNG, tôi chưa bao giờ bị kết án phạm trọng tội hoặc khinh tội; 

 CÓ, tôi đã từng bị kết án phạm (các) trọng tội hoặc khinh tội sau đây: Liệt kê TẤT CẢ: 

Ngày Thành phố/Quận/Tiểu bang (Các) bản án 
   

   

   

   

   

Vui lòng ghi các bản án khác vào một tờ riêng nếu cần. 
 
Vui lòng đánh dấu một ô: 

 KHÔNG, tôi chưa bao giờ bị sa thải trong công việc hoặc nhiệm vụ tình nguyện sau khi bị cáo buộc là có hành vi bất hợp pháp liên quan đến một 
đứa trẻ. 

 CÓ, tôi đã từng bị sa thải trong công việc hay nhiệm vụ tình nguyện sau khi bị cáo buộc là có hành vi bất hợp pháp liên quan đến một 
đứa trẻ. Vui lòng giải thích: 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  
 
Theo hình phạt về tội khai man, theo đây tôi chứng nhận rằng tất cả các thông tin ở trên là chính xác và đúng sự thật theo sự hiểu biết nhất của 
tôi. 

Chữ ký của Đương đơn xin làm Tình nguyện viên:    Ngày:   

Theo hình phạt về tội khai man, theo đây tôi chứng nhận rằng tôi đã xem giấy tờ căn cước hợp lệ do chính phủ cấp hoặc giấy tờ căn cước không 
phải do chính phủ cấp kèm theo một dạng giấy tờ căn cước do một cơ quan chính phủ cấp ở Hoa Kỳ hoặc quốc gia khác, chẳng hạn như giấy 
khai sinh cho tình nguyện viên có tên ở trên, và tôi đã chứng kiến tình nguyện viên có tên ở trên ký đơn xin này. 

Chữ ký của Người làm chứng DPS:   Ngày:   

 
 
1 Học khu có thể tùy ý xem xét và chấp nhận hay từ chối bất kỳ dạng giấy tờ căn cước hợp lệ nào tùy theo từng trường hợp. Giấy tờ căn cước có hình có thể là bằng lái xe 
hoặc thẻ căn cước từ các quốc gia khác không phải là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Giấy tờ căn cước không phải do chính phủ cấp có thể được kèm theo một dạng giấy tờ căn 
cước do một cơ quan chính phủ cấp ở Hoa Kỳ hoặc quốc gia khác, chẳng hạn như giấy khai sinh. 

C.R.S. 24-10-103 (4)(a) (Colorado Governmental Immunity Act) Rev 8/2016 

DPS Office of Volunteer Services 
1617 S. Acoma Denver CO 80223 
720-423-1817 Fax – 720-423-1502 
Volunteer_Services@dpsk12.org 

mailto:Volunteer_Services@dpsk12.org

