KIỂM TRA LÝ LỊCH NGƯỜI ĐI KÈM và
TÌNH NGUYỆN VIÊN

TÌNH NGUYỆN VIÊN
Tất cả tình nguyện viên và người đi kèm thuộc Cấp 3 muốn cung cấp miễn phí các dịch vụ liên
quan đến sự chăm sóc, an toàn và phúc lợi của học sinh tại Hệ thống Trường công quận Clayton,
phải có kiểm tra lý lịch trong tiểu bang và toàn bang trước khi tiến hành các dịch vụ tình nguyện
tại hệ thống trường học.
Căn cứ Luật Georgia, O.C.G.A § 35-3-34.2, tình nguyện viên có thể giám sát trẻ em mà không
cần sự giám sát của nhân viên, phải nọp vào hồ sơ dấu vân tay bao gồm thẩm vấn thông qua Cục
Điều tra Liên bang (FBI) và Cục Điều tra Georgia (GBI) về lý lịch hình sự của họ. Việc kiểm tra
lý lịch hình sự là để "xác định phương sách phù hợp về người cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ ," là
người có thể chịu trách nhiệm về sự an toàn và phúc lợi của trẻ em. (Đạo luật bảo vệ trẻ em quốc
gia phần 3 (a) (1) Thông tin lý lịch hình sự cho các dịch vụ tình nguyện viên bị loại ra có thể bao
gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tội kết án lạm dụng trẻ em, bóc lột, lạm dụng thể chất hoặc
tâm thần, điều trị cẩu thả, ngược đãi với một đứa trẻ bởi bất kỳ người nào. Theo Đạo luật Quốc
gia Bảo vệ Trẻ em (NCPA), một trường hợp phạm tội lạm dụng trẻ em có thể nhận dạng " được
xác định bởi các cơ quan tư pháp hình sự có thẩm quyền của Tiểu bang liên quan đến tội phạm
lạm dụng trẻ em bằng tài liệu tham khảo trích dẫn mô tả của tội phạm."
Cục Cảnh sát Trường công quận Clayton là cơ quan có thẩm quyền cho Hệ thống Trường học
quận Clayton để tiến hành kiểm tra tất cả các lý lịch sử hình sự đối với nhân viên, tình nguyện
viên và người đi kèm trong hệ thống. Cục Cảnh sát Trường công quận Clayton sẽ nỗ lực hợp lý
để tiến hành kiểm tra lý lịch một cách kịp thời nhanh chóng. Tính đến ngày 01 tháng bảy năm
2015, lệ phí cho mỗi lần kiểm tra lý lịch là $45.00 (tiền mặt hoặc ngân phiếu). Các chi phí liên
quan việc kiểm tra lý lịch của người điền đơn gửi cho Sở Cảnh sát Trường công quận Clayton,
lần lượt được chuyển tới Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cục Điều tra Georgia.
Để duyệt xét lý lịch tình nguyện viên và/hoặc người đi kèm, các bước sau đây sẽ được thi
hành:
1. Người nộp đơn cho tình nguyện viên phải hoàn thành thủ tục ghi danh tình nguyện viên.
Thủ tục bao gồm mẫu ghi danh tình nguyện Volunteer Registration Form và một bản ưng
thuận lý lịch hình sự Criminal History Check Consent Form.
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2. Người tình nguyện viên phải trả $45.00 tiền mặt, hoặc một ngân phiếu-money order tới
Clayton County Public Schools.
3. Người nộp đơn tình nguyện viên phải xuất trình thẻ căn cước hợp lệ của tiểu bang Georgia
hoặc bằng lái xe hợp lệ của Georgia. (bản sao lại sẽ không được chấp nhận) Cư dân của
bang Georgia có (60) ngày để lấy giấy phép bằng lái xe Georgia. Xem (O.C.G.A § 40-533). Giấy phép tạm thời bằng lái xe Geogria, xem (O.C.G.A § 40-5-21.1) phải kèm theo
một bản nhận dạng đã được xác định phê duyệt hoặc một thẻ nhận dạng của tiểu bang
Georgia cấp cho, xem (O.C.G.A § 40-5-100) sẽ do Cục Cảnh sát Trường công quận Clayton
chấp nhận.
4. Đơn tình nguyện viên sẽ được nhân viên Cảnh sát Trường công quận Clayton kiểm tra qua
máy quét live scan.
5. Đơn tình nguyện viên CHỈ được thông báo bằng văn bản của Sở Cảnh sát Trường công
quận Clayton, nếu đơn của tình nguyện viên bị từ chối bởi vì thông tin trong hồ sơ lý lịch.
Hiệu trưởng tại trường cũng sẽ được thông báo và được gửi một bản sao của thư từ chối.
6. Sở Cảnh sát Trường công quận Clayton sẽ lưu trữ tất cả hồ sơ lý lịch của đơn xin.
7. CHỈ khi Sở Cảnh sát Trường công quận Clayton thông qua hồ sơ lý lích, tình nguyện viên
và/hoặc người đi kèm được đến trường học được chỉ định để bắt đầu nhiệm vụ của tình
nguyện viên.
8. Các tình nguyện viên và/hoặc người đi kèm phải thông báo ngay cho Sở Cảnh sát Trường
công quận Clayton về bất kỳ sự giam giữ (trong đó bao gồm vụ bắt giữ từ vi phạm giao
thông); Sở Cảnh sát Trường công sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc tình nguyện sẽ
tiếp tục theo khả năng đó hay không.
Theo sự đồng ý sơ khởi cho kiểm tra lý lịch hình sự, mỗi tình nguyện viên và/hoặc người đi kèm
hiểu rằng Sở Cảnh sát Trường công quận Clayton, có quyền kiểm tra lại hồ sơ lý lịch vào bất cứ
lúc nào, (365 ngày trong năm lịch), (miễn phí cho người nộp đơn) miễn là các tình nguyện viên
vẫn còn đăng ký với Sở trong năm lịch hiện tại. Nếu kiểm tra lý lịch hình sự phát hiện bị bắt giữ
(trong đó bao gồm vụ bắt giữ từ vi phạm giao thông), đương đơn sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia
làm tình nguyện viên và/hoặc người đi kèm, cho đến khi cuộc điều tra được hoàn tất. Văn phòng
An toàn và An ninh có trách nhiệm tiến hành cuộc điều tra để xác định các trường hợp liên quan
đến việc bắt giữ. Quy luật này sẽ được áp dụng vào mỗi năm.

Nếu quý vị biết tội phạm đã xảy ra trong khuôn viên trường học hoặc tại Cơ sở Trường Công
Quận Clayton của quý vị, xin gọi 911 ngay lập tức để báo cáo tội phạm.
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