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Tình Nguyện trong Trường Công “Volunteers in Public Schools” (VIPS) tuyển mộ hàng ngàn 
phụ huynh và hợp tác viên trong cộng đồng để họ đóng góp thời giờ, tài nguyên, và kiến thức để hỗ 
trợ mục tiêu chính của học khu là gia tăng thành tích học sinh. Người tình nguyện đóng góp trong 
các lãnh vực tỉ như dìu dắt, dậy kèm, tìm ngân quỹ cho trường, dậy nghề, chương trình bổ túc, sinh 
hoạt ngoại khóa và sinh hoạt phục vụ cộng đồng, và giúp đỡ văn phòng và trong lớp. Sau khi đăng 
ký trên mạng và trải qua việc kiểm soát quá khứ, người tình nguyện có thể hoạt động trong bất cứ 
trường HISD nào trong niên khoá.

•  Các chương trình sau khi tan học

•  Thuyết trình về học nghề

•  Đi kèm trong những chuyến 
đi xa

•  Giúp đỡ ở văn phòng

•  Phục vụ cộng đồng

•  Chương trình trên toàn học khu

•  Sinh hoạt ngoại khóa 

•  Giúp trong lớp

•  Tìm ngân quỹ 

•  Dìu dắt / Dậy kèm

•  Đọc sách cho học sinh

•  Giúp trong thư viện

NHỮNG CƠ HỘI TÌNH NGUYỆN



Mọi người tình nguyện phải đăng ký trên mạng. Mọi người tình nguyện phải trải qua sự kiểm soát 
quá khứ trước khi họ có thể tham dự là người tình nguyện. Vui lòng theo các bước sau để trở nên 
một VIPS:

BƯỚC 1 Đăng ký trên mạng tại HoustonISD.org/VIPSLogin

BƯỚC 2  Một khi đã đăng ký, quý vị phải đích thân đến trường và trình chứng minh thư có hình.

BƯỚC 3  Dữ kiện nhân dạng sẽ được đưa vào hồ sơ dữ liệu của chúng tôi để được tiến hành bởi               
Điều Hợp Viên Tình Nguyện tại mỗi trường. 

BƯỚC 4 Việc kiểm soát quá khứ tội phạm có thể mất từ 2-3 tuần lễ. 

BƯỚC 5  Một khi quý vị đã được SÁNG TỎ để tình nguyện, quý vị có điều kiện để tình nguyện 
trong HISD.

LÀM THẾ NÀO TÔI CÓ THỂ TRỞ NÊN MỘT VIPS?

•  Hãy liên lạc với trường muốn tình nguyện để 
biết họ cần giúp đỡ gì.

•  Ký tên khi vào và ra khỏi trường khi tình 
nguyện trong trường để ghi nhận số giờ 
phục vụ.

Muốn biết thêm về tình nguyện trong các trường 
HISD, vui lòng liên lạc:  

Monique Johnson-Garner 
VIPS Program Administrator,  
T 713.556.7200 
E mjohns62@HoustonISD.org

KẾ TIẾP LÀ GÌ?

Bất cứ phụ huynh, ông bà, hay giám hộ nào đã ghi danh tình nguyện và việc kiểm soát quá khứ tội 
phạm cho thấy có sự vi phạm đến chính sách của HISD thì có thể chống lại việc loại trừ không được 
tình nguyện vì quá khứ tội phạm qua một thủ tục duyệt xét của Sở Nhân Dụng. Đơn Kháng Cáo 
VIPS có thể lấy trong trang HoustonISD.org/Page/140835.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NỘP ĐƠN KHÁNG CÁO?

LOẠI CHỨNG MINH THƯ NÀO CÓ HÌNH ĐƯỢC CHẤP NHẬN?

• Bằng lái xe ở Texas

• Giấy thông hành chính thức

•  Thẻ nhân dạng “Texas 
Identification Card”

•  Thẻ quân nhân Hoa Kỳ 

•  Bằng lái xe (của bất cứ tiểu 
bang nào trong Hoa Kỳ)

•  Matricula Consular (giấy 
tòa lãnh sự)

•  Thẻ nhân dạng (của bất cứ 
tiểu bang nào trong Hoa Kỳ)

•  Thẻ thường trú nhân 
(Resident Alien Card) 


