
FIRST 5 Santa Clara County 2018                                                                                                                                                                Page 1 of 1 
 

 

Đơn Phản hồi của Tiǹh nguyện viên  
                                                                                                                                                Ngày điền đơn:  Tháng____ Ngày ____Năm____                                      

 
1. Trong sáu tháng qua, quy ́vi ̣đã làm việc tiǹh nguyện khoảng bao nhiêu tiếng đồng hồ? 

 1-5 tiếng mỗi tháng                       5-10 tiếng mỗi tuần              Hơn 20 tiếng mỗi tuần 
 1-5 tiếng mỗi tuần                         10-20 tiếng mỗi tuần 

 
2. Xin hãy cho biết lứa tuổi của quy ́vi.̣ 

 18-29 tuổi   30-49 tuổi  50-59 tuổi  Trên 60 tuổi 

 
3. Quy ́vi ̣cảm thấy công việc tiǹh nguyện của quy ́vi ̣đã tác động đến FRC như thế nào? (Đánh dấu vào chi ̉một ô) 

 Tác động rất lớn        Tác động đáng kể        Tác động vừa mức        Tác động một it́        Không tác động gi ̀cả 
 
4. Quy ́vi ̣cảm thấy hài lòng như thế nào với công việc tiǹh nguyện của quy ́vi?̣ (Đánh dấu vào chi ̉một ô) 

  Rất hài lòng                Không hài lòng hoặc không bất mãn              Rất bất mãn 

  Hơi hài lòng                Hơi bất mãn    

  
5. Quy ́vi ̣cảm thấy các nhân viên và gia điǹh FRC coi trọng vai trò người tiǹh nguyện của quy ́vi ̣như thế nào? (Khoanh tròn một con 

số) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Hơi coi trọng                  Rất coi trọng 

  
6. Xin hãy miêu tả phần yêu thićh nhất trong công việc tiǹh nguyện của quy ́vi.̣ (Xin viêt́ thêm ơ ̉phiá sau tờ đơn nêú cần thiêt́) 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Trong năm qua, quy ́vi ̣đã tiǹh nguyện giúp trong những hoạt động nào sau đây? (Đánh dấu vào các ô có ứng dụng) 

 Nghệ thuật và thủ công (tổng quát)    
 Sơn 
 Vẽ 
 Điêu khắc 

 Các nhiệm vụ hành chính (ví dụ: xếp hồ sơ, nhập dữ liệu, sắp xếp văn phòng) 
 Các hoạt động nấu ăn 
 Các hoạt động di sản văn hoá 
 Lập kế hoạch sự kiện 
 Hoạt động tập thể dục (ví dụ: zumba, yoga, movetrition) 
 Gây quỹ 
 Hoạt động làm vườn 
 Hướng dẫn hội thảo phụ huynh  
 Âm nhạc 

 Hát 
 Chơi nhạc cụ 

 Hỗ trợ sắp xếp (ví dụ: xếp hồ sơ, nhập dữ liệu) 
 Các môn thể thao 
 Các hoạt động khoa học 
 Kể chuyện 
 Dạy Anh Ngữ 
 Làm việc tình nguyện tại sự kiện cộng đồng 
 Hoạt động khác: ___________________________ 


