Khu Học Chánh Ritenour
Đơn Thông Tin của Tình Nguyện Viên
Bất cứ người nào muốn làm tình nguyện viên hoặc giám sát trong phạm vi trường học của Khu Học Chánh
Ritenour, phải hoàn tất tờ đơn thông tin sau đây. Tờ đơn này sẽ được nộp cho nhà trường nơi mà quí vị muốn
đến tham gia. Quí vị phải trình giấy tờ tùy thân (identification) khi giao nộp đơn này. Người hiệu trưởng
của trường và / hoặc ban quản lý nhân viên được quyền đồng ý hoặc từ chối sự tình nguyện hoặc giám sát
cuả quý vị.
Họ: _______________________________________________ Tên: _________________________________
Địa chỉ tên đường: ________________________________________________________________________
Thành phố: ________________________________________ Tiểu bang: _____ Mã bưu điện: ____________
Số điện thoại: ____________________________________________________________________________
Địa chỉ email: ____________________________________________________________________________
Tôi muốn được làm tình nguyện viên/giám sát ở: ________________________________________________
Nếu làm giám sát viên, tôi đến từ (tên cơ quan): _________________________________________________
Tên người liên hệ ở cơ quan: ________________________________________________________________
Số điện thoại liên hệ của cơ quan: ____________________________________________________________
Tôi, _____________________________________, biết rằng có khả năng tôi sẽ nhìn thấy hoặc nghe thấy
những thông tin riêng tư của học sinh. Tôi sẽ bảo vệ quyền về đời tư của tất cả học sinh và, vì vậy tôi sẽ
không tiết lộ bất cứ thông tin để xác nhận được cá nhân của bất kỳ học sinh nào dưới hình thức như văn bản
viết, điện tử, băng ghi hình, hoặc truyền khẩu. Tôi sẽ không tiết lộ thông tin này cho những thành viên khác
của cộng đồng. Tôi hiểu rằng nếu tôi không tôn trọng quyền về đời tư của học sinh và các thông tin bảo mật,
tôi sẽ bị cấm không được làm tình nguyện viên hoặc giám sát viên của Khu Học Chánh Ritenour.
Nếu tôi được làm tình nguyện viên, có khả năng là đôi khi hoặc có lúc tôi sẽ tếp xúc trực tiếp với học sinh.
Theo điều luật của tiểu bang Missouri tôi phải báo cho nhân viên của trường về việc tôi có phải là phạm nhân
tội tình dục đã có đăng ký hay không. Việc không tiết lộ sự thật này có thể dẫn đến hậu quả như bị bắt, bị truy
tố và có nhiều khả năng bị phạt tiền và bị bỏ tù.
Chữ ký của tôi dưới đây chứng nhận rằng tôi tuyên bố, theo như khung hình phạt của sự khai man trước tòa,
rằng tôi đã không có tiền án về hành vi phạm tội liên quan đến tình dục hoặc ma túy hoặc tôi phạm bạo lực,
không có tôi hình sự nào đang gán cho tôi, và tôi cũng không phải là phạm nhân tội tình dục buộc đăng ký.
Chữ ký: ______________________________________________________________Ngày: _____________
Được phê duyệt bởi (Người quản lý trường học): _________________________________Ngày:______________
Ban Quản Lý Nhân Viên Đã Nhận ____________________________________________________________
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Missouri state Highway patrol
REQUEST FOR CHILD ABUSE OR NEGLECT / CRIMINAL RECORD

type of daycare provider

type of service (check ALL that apply) see reverse side for further instructions.

(1) cd central registry child abuse search only - no charge
(1) License
(2) name search - ($13.00) and cd central registry child abuse search
(3) fingerprint search & cd central registry child abuse search
(2) License exempt
$14.00 (authorized statute 210.487)
(3) registered
$20.00 (all other request)
IDENTIFYING DATA (Please type or print information legibly in ink.) The subject of the request must complete the next section and sign.
appLicant’s naMe (Last, first, Mi, Jr., sr., iii)
Maiden naMe

date of BirtH (MM/dd/yy)

aLias naMe(s)

addresses for past 5 years
street

sociaL secUrity nUMBer
city

state

street

state of BirtH

sex

race

driver’s License nUMBer / state

driver’s License nUMBer / state

city

state

Have you ever been found guilty to or been convicted of any criminal act in this state or any state?
yes (complete section below)
date

city

no, i have not been found guilty to or been convicted of any criminal offense in this state or any state.
state

coUnty

circUMstances (identify charges, attach separate page, if necessary.)

Have you ever been substantiated as a perpetrator in any child abuse or neglect report made to the children’s division in this state or any state?
yes (complete section below)
date

city

no, i have not been substantiated as a perpetrator in any child abuse or neglect report.
state

coUnty

circUMstances (attach separate page, if necessary.)

The information provided is complete and accurate to the best of my knowledge. I understand it is unlawful to withhold or falsify information
required on this form. I grant permission to the Department of Social Services to obtain any and all information needed to process my request
and to use the information as permitted by law.
signatUre of appLicant (REQUIRED IN INK)

date

titLe of cHiLd care provider

teLepHone

signatUre of reQUestor (required in ink)

date

state agency

cHeck appropriate Box

cHiLd care reLated eMpLoyMent

cHiLd care reLated voLUnteer

cd LicensUre

state vendor or contact no. (if applicable)

doH / ccB cHiLd care BUreaU

dMH / dMH vendor

HeaLtH care

coMpLete retUrn address (reQUired on eacH appLication)
complete your mailing label below
confidential Mail

agency naMe

Ritenour School District
attention

Wendy Jackson
address

2420 Woodson Road
city, state, zip code

St. Louis, MO 63114

Mo 821-0353 (9-16)

scHooLs / pUBLic and private

cd contract provider

otHer _______________________________

send fee & forM to:

Missouri state Highway patrol
criminal Justice information services division
p.o. Box 9500
Jefferson city, Mo 65102

