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Tình Nguyện Viên tại Trường 
 

 
I. MỤC TIÊU 

 

Thiết lập thủ tục để khuyến khích và sử dụng có hiệu quả các dịch vụ của phụ huynh/giám 

hộ và tình nguyện viên cộng đồng tại các Trường Công Quận Montgomery (MCPS)  

 
II. BỐI CẢNH 

 

Thành quả học tập và kinh nghiệm giáo dục của tất cả học sinh được nâng cao bởi một 

cộng đồng đầu tư vào học tập.  Các tình nguyện viên trở nên tích cực trong quá trình học 

tập của học sinh giúp nhân viên nhà trường đáp ứng được nhu cầu của học sinh hiệu quả 

hơn, cung cấp cho học sinh các gương mẫu bổ sung, và làm phong phú thêm kinh nghiệm 

giáo dục của học sinh cũng như sự hiểu biết của các em về MCPS.  

 

Tình nguyện viên có thể bao gồm các phụ huynh/giám hộ và các thành viên khác trong gia 

đình, cũng như những thành viên khác của cộng đồng quan tâm đến giáo dục của các trẻ 

em, mà dành thì giờ và năng lực của họ để yểm trợ các học sinh của Quận Montgomery. 

 
III.  PHƯƠNG THỨC 

 

A. Văn Phòng Hỗ Trợ và Sự Tham Gia của Học Sinh và Gia Đình (Office of Student 

and Family Support and Engagement- OSFSE) hỗ trợ các trường học và văn phòng 

MCPS trong nỗ lực khuyến khích và sử dụng có hiệu quả các dịch vụ của phụ 

huynh/giám hộ và tình nguyện viên cộng đồng. 

 

1. OSFSE công bố các hướng dẫn thực hành tốt nhất cho các trường học về 

việc sử dụng tình nguyện viên và các thông tin khác mà phụ huynh/giám hộ 

và tình nguyện viên cộng đồng quan tâm. 

 

2. OSFSE cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong phát triển chương trình tình nguyện. 
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B. Các quyết định liên quan đến việc lựa chọn, sắp đặt và thay thế các tình nguyện 

viên là tuỳ theo quyết định của hiệu trưởng.  Ví dụ về các hoạt động cho phép của 

tình nguyện viên bao gồm, nhưng không giới hạn, trợ giúp học sinh theo chỉ dẫn 

của giáo viên, đi theo các chuyến du hành của trường, và hỗ trợ các sinh hoạt của 

trường và các chương trình tham gia cộng đồng. 

 

C. Các nhân viên trường địa phương chịu trách nhiệm sau đây: 

 

1. Bảo đảm rằng có một môi trường tích cực tại các nơi làm việc của họ, nơi 

mà tất cả cha mẹ/giám hộ và thành viên cộng đồng cảm thấy được chào đón 

và được đối xử với sự tôn trọng. 

 

2. Làm quen với nhân viên với điều kiện của quy định này. 

 

3. Thông báo cho phụ huynh/giám hộ về các cơ hội tình nguyện và trách nhiệm 

ít nhất mỗi năm và cung cấp hướng dẫn và huấn luyện nếu cần. 

 

4. Cung cấp giám sát thích hợp. 

 

D. Các tình nguyện viên sẽ làm những việc sau: 

 

1. Các tình nguyện viên phải ghi danh khi đến và ra khỏi tòa nhà bằng cách sử 

dụng Hệ Thống Quản Lý Khách Viếng (VMS), hoặc theo cách khác, vào 

đầu và cuối mỗi hoạt động tình nguyện và luôn đeo thẻ nhận dạng tình 

nguyện viên.  VMS cho phép nhân viên in qua bằng lái xe của khách viếng 

hay thẻ kiểm tra để tạo một thẻ đeo cho khách viếng và tham khảo thông tin 

của khách với cơ quan ghi những người phạm tội tình dục địa phương và 

tiểu bang. 

 

2. Tình nguyện viên không được truy cập hồ sơ của học sinh hoặc hồ sơ nhân 

viên, và phải tôn trọng sự bảo mật của học sinh. 

 

3. Các tình nguyện viên làm việc với các học sinh phải ở trong tầm nhìn của 

những người khác (ví dụ: thông qua cửa sổ trong cửa, cửa để mở, hay tại 

một nơi công cộng).  Trong một số các chương trình, như cố vấn, tình 

nguyện viên có thể phải có một thời gian ngắn một mình với em học sinh.  

Tình nguyện viên có thể kiềm chế các hoàn cảnh này bằng cách tránh sự 

đụng chạm thể xác, chỉ đi đến những nơi có phép, và báo cáo sinh hoạt của 

mình hay những nơi cho hiệu trưởng hay giám thị. 

 

4. Tình nguyện viên không được kỷ luật học sinh, nhưng nên báo cáo các vấn 

đề về hạnh kiểm cho nhân viên giám sát.  Các tình nguyện viên nên đề cập 

bất kỳ mối quan tâm nào về an toàn của học sinh hay trường học với hiệu 
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trưởng hoặc nhân viên thích hợp khác. 

 

5. Các tình nguyện viên phải tuân thủ tất cả các chính sách và quy tắc Hội 

đồng Giáo dục Quận Montgomery và MCPS. 

 

6. OSFSE sẽ cung cấp thẩm định ngôn ngữ cho các thỏa thuận hợp tác với các 

tổ chức hay doanh nghiệp cung cấp tình nguyện viên cho MCPS.  Ngôn ngữ 

sẽ bao gồm các điều kiện sau: 

 

a) thông tin kiểm tra của tình nguyện viên được tham khảo với cơ quan 

ghi tên những người phạm tội tình dục ở địa phương và tiểu bang; 

và 

 

b) các tình nguyện viên được yêu cầu phải hoàn tất một thẩm tra lý lịch 

và một huấn luyện thích hợp với quy định này. 

 

7. Bất kỳ tai nạn hoặc thương tích nào liên quan đến tình nguyện viên phải 

được báo cáo kiên định với MCPS Regulation EIB‑ RA, General Liability 

Insurance. 

 

E. Huấn Luyện và Thẩm Tra Lý Lịch 

 

1. Tất cả các tình nguyện viên thường xuyên hỗ trợ các trường học, và các hoạt 

động do nhà trường tài trợ, chẳng hạn như: sinh viên đang học làm giáo viên 

và sinh viên thực tập; những tình nguyện viên thường xuyên giúp đỡ với 

giờ ra về và ra chơi của trường; cũng như những người tham dự các chuyến 

du hành của trường, và người tháp tùng cho chương trình giáo dục ngoài 

trời, phải hoàn tất huấn luyện trên mạng MCPS về Nhận Biết và Báo Cáo 

Lạm Dụng và Bỏ bê Trẻ Em.  Tất cả các tình nguyện viên khác được khuyến 

khích, nhưng không bắt buộc, tham gia vào huấn luyện quan trọng đầy thông 

tin này. 

 

2. Huấn luyện về lạm dụng và bỏ bê trẻ em trên mạng cho các tình nguyện 

viên được cung cấp trên trang mạng của MCPS, bằng tiếng Anh và các ngôn 

ngữ mà học sinh MCPS và phụ huynh/giám hộ yêu cầu nhiều nhất. 

 

a) Các trường học có chọn lựa xử dụng phần trên mạng như là một tài 

nguyên để cung cấp các phần huấn luyện cho cá nhân hay theo nhóm 

cho các tình nguyện viên, nhất là nếu các thích nghi cho các khuyết 

tật hay thông dịch là cần thiết.   

 

b) Các phụ huynh/giám hộ sẽ không bị ngăn cản tham gia vào trường 

học vì nhu cầu cho các thích nghi.   
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c) Nếu trường học cung cấp các huấn luyện, trường học có trách nhiệm 

suy tập một danh sách tên các tham dự viên và thông tin liên lạc và 

cung cấp danh sách đến OSFSE để cho vào căn nguyên dữ liệu huấn 

luyện tình nguyện viên. 

 

3. Các ví dụ về các hoạt động tình nguyện không đòi hỏi hoàn thành chương 

trình MCPS trực tuyến Nhận biết và Báo cáo Lạm dụng Trẻ em và Bỏ bê 

đào tạo tình nguyện viên bao gồm: 

 

a) Tình nguyện viên hỗ trợ tại các sự kiện lớn:  

 

(1) Nhân viên tuyển mộ trung học/đại học và tình nguyện viên 

tại hội chợ nghề nghiệp và đại học 

 

(2) Phụ huynh/giám hộ làm việc tại các gian hàng bán thực phẩm 

và vé tại các sự kiện lớn  

 

b) Tình nguyện viên giúp đỡ tại các sự kiện một lần dưới sự giám sát 

của nhân viên nhà trường: 

 

(1) Độc giả và diễn giả độc giả trong lớp học  

 

(2) Các học sinh MCPS tình nguyện mà giúp tại trường học phải 

được một nhân viên MCPS luôn giám sát.  

 

(3) Phụ huynh/giám hộ hay các họ hàng khác mà quan sát hay 

hỗ trợ một buổi lễ (như một diễn hành) hay giúp đỡ với các 

bữa tiệc trong lớp  

 

(a) Phụ huynh/giám hộ đến trường để ăn trưa trong 

phòng ăn cùng với con cái của họ không phải là tình 

nguyện viên. 

 

c) Các tình nguyện viên khác được chỉ định bởi MCPS. 

 

4. Bắt đầu từ năm học 2017-2018, tình nguyện viên sẽ cần phải hoàn tất huấn 

luyện về lạm dụng và bỏ bê trẻ em ít nhất một lần mỗi ba năm để tiếp tục 

tình nguyện.  Nếu huấn luyện cho tình nguyện viên được thư ̣̣̣̣c hiện vào: 

 

2016-2017 phải được huấn luyện lại vào 2020-2021 

2017-2018 phải được huấn luyện lại vào 2020-2021 

2018-2019 phải được huấn luyện lại vào 2021-2022 
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5. Những nhóm tình nguyện viên sau đây phải hoàn tất một thẩm tra lý lịch, 

bao gồm lăn tay - 

 

a) Huấn luyện viên tình nguyện; 

 

b) Chương trình Giáo Dục Ngoài Trời Lớp 6 tình nguyện viên tháp 

tùng qua đêm; 

 

c) Các tình nguyện viên trong các chuyến du hành qua đêm; 

 

d) Tình nguyện viên trong các chuyến du hành sau 7 giờ tối, vào buổi 

tối (ví dụ ở ngoài khu vực, ngoài tiểu bang), và/hay các chuyến đi 

cần có sự chấp thuận của Office of School Support and Improvement 

(OSSI), được xác định bởi OSSI;  

 

e) Các tình nguyện viên khác được chỉ định bởi MCPS. 

 

6. Việc kiểm tra lý lịch về tội phạm, bao gồm cả việc lấy dấu tay, có thể được 

thực hiện tại các địa điểm được xác định trên trang mạng MCPS Child 

Abuse and Neglect Information.   

 

a) Những người muốn tình nguyện có trách nhiệm trả chi phí của cuộc 

thẩm tra lý lịch.  

 

b) Căn cứ theo từng trường hợp, trường học có thể làm việc với các 

tình nguyện viên để làm những xếp đặt khác hầu trang trải chi phí.  

 

c) Những người tháp tùng qua đêm cho chương trình Giáo Dục Ngoài 

Trời sẽ không phải trả tiền để kiểm tra lý lịch nếu đã hoàn tất qua 

MCPS.  Những người tháp tùng chương trình Giáo Dục Ngoài Trời 

mà dùng những dịch vụ cung cấp khác sẽ phải trả lệ phí.  

 

7. Office of Human Resources and Development sẽ thông báo cho các trường 

học nếu tình nguyện viên hoàn tất tốt đẹp việc kiểm tra lý lịch. 

 

8. Office of Employee Engagement and Labor Relations sẽ tiến hành phân tích 

từng trường hợp và theo dõi với tình nguyện viên có khả năng, khi kết quả 

kiểm tra lý lịch về tội phạm bao gồm thông tin về bất kỳ tội nào liên quan 

đến phân phát thuốc bất hợp pháp hay các chất khác bị cấm như những tội 

phạm sau đây được liệt kê trong Section 6-113 of the Education Article of 

the Annotated Code of Maryland:  
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a) Một vi phạm về tình dục ở cấp độ ba hay bốn theo §3–307 hay §3–

308 của Criminal Law Article of the Maryland Code hay một vi 

phạm theo luật của một tiểu bang khác mà cấu tạo nên một tội phạm 

theo §3–307 hay §3–308 của Criminal Law Article nếu phạm tội tại 

Maryland;  

 

b) Lạm dụng tình dục em trẻ theo §3-602 của Criminal Law Article, 

hay một vi phạm theo luật của một tiểu bang khác mà sẽ kết cấu 

thành sự lạm dụng tình dục em trẻ theo §3-602 của Điều Luật Hình 

Sự nếu phạm tội tại Maryland; hay  

 

c) Một tội phạm bạo lực như được định nghĩa trong § 14–101 of the 

Criminal Law Article, hay một tội dưới luật lệ của một tiểu bang 

khác mà có thể vi phạm luật  § 14–101 of the Criminal Law Article  

nếu phạm tội tại Maryland, bao gồm: 1) bắt người; (2) đốt nhà cấp 

độ 1; (3) bắt cóc; (4) giết người, trừ khi ngộ sát; (5) bạo lực; (6) gây 

tàn tật; (7) làm chết người ; (8) hiếp dâm; (9) trộm cướp; (10) cướp 

xe; (11) cướp xe có súng; (12) vi phạm tình dục cấp độ 1; (13) vi 

phạm tình dục cấp độ 2; (14) sử dụng súng trong khi thực hiện một 

trọng tội hay bạo lực; (15) hành hạ trẻ em tuổi vị thành niên; (16) 

lạm dụng tình dục em trẻ tuổi vị thành nhiên; (17) một dự mưu tiến 

hành bất cứ tội phạm nào kể trong mục (1) đến (16) của danh sách; 

(18) tiếp tục thái độ với em trẻ dưới §3-315  của Điều Luật Hình Sự; 

(19) tấn công với cấp độ 1; (20) tấn công với dự mưu giết người; 

(21) tấn công với dự mưu hiếp dâm; (22) tấn công với dự mưu cướp 

của; (23) tấn công với dự mưu lạm dụng tình dục cấp độ 1; và (24) 

tấn công với dự mưu mục đích lạm dụng tình dục cấp độ 2. 

 

d) Bất kỳ thông tin tội phạm nào khác có thể ảnh hưởng đáng kể đến 

sự an toàn và an ninh của học sinh MCPS. 

 

9. MCPS sẽ giữ thông tin bí mật và không chia sẽ bất cứ đề tài nào liên quan 

đến thẩm tra lý lịch về tội phạm của người tình nguyện với nhân viên tại 

trường.   

 

10. Những tình nguyện viên sẽ nhận thông báo từ cơ quan báo cáo qua bưu điện 

về các kết quả thẩm tra lý lịch. 

 

F Miễn Trừ Kiểm Tra Lý Lịch 

 

Các cá nhân sau đây không cần phải hoàn thành kiểm tra lý lịch tội phạm, nhưng 

cần phải hoàn tất huấn luyện trên mạng MCPS cho tình nguyện viên về Nhận Biết 

và Báo Cáo Trẻ Em bị Lạm Dụng và Bỏ Bê: 
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1. Nhân viên luật pháp liên bang, tiểu bang và địa phương mà đã hoàn tất một 

thẩm tra lý lịch như là một điều kiện cho việc làm được miễn thẩm tra lý 

lịch tội phạm.  Tuy nhiên, họ phải cung cấp một bản sao chính sách xác thực 

của cơ quan luật pháp chính thức để xác nhận việc được miễn. 

 

2. Nhân viên Chính Quyền Quận Montgomery (MCG), (như y tá hay nhân 

viên y tế), mà trải qua một thẩm tra lý lịch tội phạm, gồm lăn tay, vào lúc 

được thuê, được miễn thẩm tra lý lích tội phạm.  Họ phải có thẻ kiểm tra do 

MCG cấp phát và đeo trên người hay dễ nhìn thấy trong khi ở tại trường.  

 

 

Nguồn Liên Quan: Annotated Code of Maryland, Education Article, §§6-106, 6-113 

 

 
Lịch sử Quy định: Quy định trước đây số 301-7, ngày 16 tháng 2, 1979, sửa đổi tháng 12, 986; sửa đổi ngày 5 tháng 4, 1994; sửa 

đổi ngày 5 tháng 5, 1999; được sửa đổi vào ngày 14 tháng 7, 2014; sửa đổi ngày 16 tháng 8, 2017.  


