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Đăng Ký VIPS & Thủ Tục Kiểm Soát Quá Khứ Tội Phạm 

Có hiệu lực từ thứ Sáu, 19 tháng Bẩy, 2013: 

Tất cả những người tình nguyện có tình trạng KHÔNG TRỞ NGẠI cho niên khoá 2012-2013 sẽ 

lại được đưa vào tình trạng KHÔNG HOẠT ĐỘNG cho đến khi họ trình chứng minh thư có hình 

cho điều hợp viên VIPS để được nộp đơn mới, xin kiểm soát quá khứ cho niên khoá mới. 

Người tình nguyện trong tình trạng KHÔNG HOẠT ĐỘNG sẽ không phải đăng ký lại để có một 

chương mục VIPS trực tuyến, nhưng vẫn phải trình chứng minh thư có hình cho điều hợp viên 

VIPS trong trường để sinh hoạt trong niên khoá mới. 

Vui lòng lưu ý, nếu một người tình nguyện vừa được sáng tỏ quá khứ trước ngày có 

hiệu lực là 19 tháng Bẩy, họ vẫn cần phải theo thủ tục nêu trên để được kiểm soát quá 

khứ trước khi tình nguyện làm việc cho niên khoá 2013-2014. Chúng tôi hiểu, nó có vẻ 

rườm rà. 

Bất cứ người tình nguyện nào đăng ký trong niên khoá 2012-2013 nhưng không trình chứng 

minh thư có hình cho điều hợp viên VIPS của trường để xin kiểm soát quá khứ thì sẽ bị xoá tên 

khỏi hồ sơ dữ liệu những người tình nguyện. Tất cả những người tình nguyện đã bị xoá tên sẽ 

được coi là một người tình nguyện mới và sẽ cần phải ghi danh lại như một chương mục VIPS 

mới, trên mạng tại www.houstonisd.org/vips, sau khi trình chứng minh thư cho điều hợp viên 

VIPS để kiểm soát quá khứ cho Chương Trình VIPS thuộc niên khoá 2013-2014. 

Tất cả những người tình nguyện phải liên lạc với điều hợp viên VIPS để biết về tình trạng 

kiểm soát quá khứ của mình cũng như những cơ hội tình nguyện đang cần trong trường. 


