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Đơn Xin Làm Tình nguyện viên 1 

Xin vui lòng điền đầy đủ và in câu trả lời của bạn. 
 

Tên 

Tên gọi Tên đệm Họ 

Liệt kê bất kỳ tên nào khác mà bạn từng biết đến, bao gồm cả biệt hiệu và thời con trẻ 

Ngày tháng năm sinh2
 Điện thoại Địa chỉ điện thư 

 

 Địa chỉ 

Đường Đơn vị / Phòng số 
 

Thị trấn Mã Bưu Chính 
 

Địa chỉ Hộp thư (nếu khác bên trên) 
 

 
Bạn có cư trú ở bất kỳ tiểu bang nào ngoài NH trong 5 năm qua không? (vòng tròn)   Có   Không 
Nếu có, hãy liệt kê tất cả các tiểu bang: 

 

 Chức vụ 

Cho biết giáo xứ, trường học, trại hoặc mục vụ mà bạn muốn làm tình nguyện viên (bao gồm thành  
phố hoặc thị trấn): 

 
Cho biết vị trí bạn đang tìm kiếm: 

 
 

 Những câu hỏi sau chỉ dành cho tình nguyện viên người lớn thường xuyên làm việc với trẻ em: 

Bạn đã bao giờ phạm tội, bị bắt hoặc bị kết tội lạm dụng thể xác hoặc tình dục hoặc bỏ rơi trẻ em  
(người dưới 18 tuổi) hoặc một người trưởng thành dễ bị tổn thương (người từ 18 tuổi trở lên và 
người đặc biệt dễ bị thao túng vì tinh thần hoặc thể chất khuyết tật) mà vẫn chưa bị tòa án tuyên 
hủy? (vòng tròn) Có*  Không?  

Bạn đã bao giờ phải tuân theo bất kỳ lệnh tòa nào liên quan đến cáo buộc lạm dụng tình dục, thể 
xác hoặc lời nói đối với trẻ em hoặc một người lớn dễ bị tổn thương chưa? (vòng tròn) Có* Không 

* Nếu bạn trả lời có cho một trong hai câu hỏi này, vui lòng cung cấp lời giải thích trên một tờ giấy 
riêng và đính kèm vào biểu mẫu này. 

Đối với tình nguyện viên giáo xứ người lớn thường xuyên làm việc với trẻ em 
(không áp dụng cho tình nguyện viên Hướng đạo):  
Bạn đã đăng ký tại giáo xứ từ 6 tháng trở lên chưa? (vòng tròn)  Có    Không 
(Nếu “không”, bạn phải cung cấp văn bản giới thiệu từ cha xứ hoặc người giám sát giáo xứ từ 
giáo xứ trước của bạn để làm việc với trẻ em.) 

 

Bằng cách ký tên vào biểu mẫu này, tôi xác nhận rằng những điều khai trong này là đúng với sự 
hiểu biết và niềm tin của tôi. Tôi ủy quyền cho Giáo phận Công giáo La Mã Manchester điều tra 
thông tin có trong biểu mẫu này, bao gồm cả hồ sơ án tích của tôi. Tôi hiểu rằng tôi có nghĩa vụ 
thông báo cho cha xứ, hiệu trưởng hoặc giám đốc của mình trong vòng 14 ngày nếu tôi bị bắt 
hoặc bị kết án phạm tội sau khi ký vào đơn này. 

 

Chữ ký:    Ngày:    
 

 

1 Những tình nguyện viên thường xuyên làm việc với trẻ em phải trải qua quá trình sàng lọc và đào tạo lý lịch ngoài việc điền vào 
mẫu đơn tình nguyện này. 
2 Ngày sinh chỉ được yêu cầu cho mục đích nhận dạng. 
 


