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 Đơn xác nhâṇ và chấp thuâṇ bởi 

Tình nguyêṇ viên của Trung tâm Tài Nguyên Gia đình FRC 
 

Ngày:  __________________ 
 
Tôi, ________________________________________, đã được thông báo và hiểu rằng FIRST 5 của Quận 
Hạt Santa Clara có thể chia sẻ thông tin bí mật về tôi với những người hoặc cơ quan khác làm việc với FIRST 
5 để lên kế hoạch và cung cấp các dịch vụ cho gia đình tôi. 
 
Các cơ quan tham gia làm việc với FIRST 5 để lên kế hoạch và cung cấp các dịch vụ có thể bao gồm, nhưng 
không giới hạn: các nhà cung cấp dịch vụ y tế, Sở Y tế Tâm thần, Sở Y tế công côṇg, Cơ quan Dịch vụ Xã hội, 
các Chương trình Mầm non và Head Start, Trung tâm khu vực, các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục mầm non 
và các nhà cung cấp dịch vụ mầm non khác. 
 
Mỗi cơ quan sẽ chỉ phát hành hoặc trao đổi thông tin hoặc hồ sơ bí mâṭ đến các cơ quan tham gia khác khi 
thông tin đó có thể liên quan đến các dịch vụ sẽ được cung cấp hoặc cho mục tiêu đánh giá như được giải 
thích sau đây.  
 
Tôi hiểu rằng FIRST 5 bắt buộc phải tiến hành các cuôc̣ đánh giá các dịch vụ mà họ cung cấp cho tôi. Điều 
này đòi hỏi viêc̣ thu thập và phân tích thông tin và dữ liệu mà có thể bao gồm thông tin bí mật về tôi. Tôi hiểu 
rằng thông tin này sẽ giúp cải thiện dịch vụ cho các gia đình và không có thông tin bí mật nào sẽ được đưa 
vào bất kỳ bản báo cáo nào.  
 
FIRST 5 cần sự đồng ý của tôi để thu thâp̣ và phân tích thông tin bí mật cho các mục đích đánh giá. 
Thông tin này có thể được chia sẻ với các người đánh giá của FIRST 5, các nhà đối tác và nhà cung cấp các 
dịch vụ mầm non. Mỗi cơ quan hiểu rằng họ cần phải bảo mật thông tin này và chỉ có thể tiết lộ thêm thông tin 
đó theo yêu cầu luật pháp hoặc như được ủy quyền bởi giấy cho phép tiết lộ thông tin. Các rủi ro từ viêc̣ chia 
sẻ thông tin này là tối thiểu cho tôi.  
 
Tôi cho phép FIRST 5 và các người đánh giá và đối tác của họ thu thâp̣ và phân tích thông tin cá nhân của tôi 
cho các mục đích đánh giá chương trình.  
 
Tôi hiểu rằng nếu tôi không ký bản Xác nhận và Chấp Thuận này, tôi sẽ vẫn nhận được các dịch vụ và do mục 
đích đó, tên và địa chỉ nhà của tôi sẽ được nhập vào cơ sở dữ liệu của FIRST 5 và sẽ có sẵn cho quản trị viên 
của cơ sở dữ liệu. 
 
Tôi cũng hiểu rằng tôi có thể huỷ bỏ sự chấp thuận này bất cứ lúc nào bằng cách gởi thư đến Research and 
Evaluation Department, FIRST 5 Santa Clara County, 4000 Moorpark Avenue, Suite 200, San Jose, CA 
95117. Viêc̣ huỷ bỏ sự cho phép của tôi sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ thông tin nào đã được thu thập.  
 
Tôi đã đoc̣ đơn này, hoăc̣ nôị dung của đơn đã được giải thích cho tôi, và tôi hiểu các điều khoản. Đơn chấp 
thuận này sẽ có hiệu lực trong 10 năm. 
 

Tình nguyêṇ viên:  
 

 
Nhân viên FRC: 
 

 

 

  

Tên ho ̣viết hoa  

 

Chữ ký 

   
Tên ho ̣viết hoa  Tên của FRC  
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Đơn Nhận Tình Nguyện Viên FRC  

                                                                                                                                             Ngày hoàn tất: Tháng____ Ngày ____Năm ____                                      
 
Tên: _______________________                              Tên đệm: _______________                Họ: _____________________  
                                 Ví dụ: Loan                                                                                       Thi ̣                                                                          Trần 

Ngày sinh:  Tháng____ Ngày ____Năm____         Số điện thoại: _______________________      Email: ______________________________       
 

Địa chỉ gửi thư: _____________________________Thành phố______________________   Mã Zip: ________________________________ 
 

Giới tính:         Nam           Nữ                                                      

 
Chủng tộc/dân tộc (Đánh dấu chi ̉một ô) 

 Người Tây Ban Nha/Latino   Người Đông Nam Á (ví dụ: Thái, Campuchia)  Người Da Đen/gốc Châu Phi 
 Người Mỹ Da Trắng  Người Nam Á (ví dụ: Ấn Độ, Pakistan)  Thổ Dân Mỹ Da Đỏ/Alaska 
 Người Việt Nam  Người Đông Á (ví dụ: Nhật, Hàn, Trung Quốc)  Hai chủng tộc trở lên 
 Người Phi Luật Tân  Người bản xứ Hawaii/Đảo Thái Bình Dương khác  Chủng tộc khác:___________________ 

 
Ngôn ngữ chính (Đánh dấu chi ̉một ô) 
 Tiếng Anh 
 Tiếng Tây Ban Nha 
 Tiếng Việt 
 Tiếng Tagalog 

 Tiếng Quan Thoại  
 Tiếng Quảng Đông 
 Tiếng Đông Á khác (ví du: Tiếng Nhật, Hàn) 
 Tiếng Nam Á (ví dụ: Tiếng Hindi, Punjabi, Telugu) 

 Tiếng khác:  ________________________  
 
 

Bảo hiểm (Đánh dấu chi ̉một ô):          Không có bảo hiểm   Medi-Cal        Bảo hiểm cá nhân được mua hoặc thông qua nhà tuyển dụng 
 

Thông Tin Tổng Quát 
 

1. Quý vị có từng tham gia vào các hoạt động FRC, giống như hội thảo, trong quá khứ? 

 Có   Không  Từ chối tuyên bố 
 
2. Số người lớn đang ở chung với quý vị, không tính bản thân quý vị: _____________  

 

3. Quý vị có bao nhiêu người con?    0-2 Tuổi _____           3-5 Tuổi ____             6 -17 Tuổi _____            18 Tuổi trở lên_____ 

 
4. Quý vị có phải là 50 tuổi hoặc lớn hơn không? 

  Có   Không  Từ chối tuyên bố 
 

5. Cấp cao nhất mà quý vị đã học xong là gì? (Đánh dấu chi ̉một ô) 

 Thấp hơn bằng tốt nghiệp trung học  Bằng Cử nhân 

 Bằng tốt nghiệp trung học hoặc Phát Triển Giáo Dục Phổ Thông (GED)  Bằng Thạc si ̃hoặc cao hơn 

 Một ít đại học  Trường kỹ thuật/thương mại 

 Bằng liên kết A.A./A.S.  Bằng khác (xin ghi rõ)__________________ 

   Từ chối tuyên bố 

6.    Mức nào là gần tổng số thu nhập của gia đình quý vị nhất cho năm ngoái? (Đánh dấu chi ̉một ô) 
 $5,000 trở xuống  $5,001 – $10,000  $10,001 – $20,000 

 $20,001 – $30,000  $30,001 – $40,000  $40,001 – $50,000 

 $50,001 - $60,000  $60,001 - $70,000    $70,001 trở lên 

 Không biết/Từ chối tuyên bố 
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7. Tình trạng việc làm hiện tại của quý vị là gì? (Đánh dấu chi ̉một ô)  

 Toàn thời gian                      Thất nghiệp, đang tim̀ việc làm                     Tiǹh trạng khác (theo mùa/đã nghỉ hưu) 

 Bán thời gian                        Thất nghiệp, không tim̀ việc làm       Từ chối tuyên bố 

 

8. Quý vị trở thành một tình nguyện viên như thế nào? 

 Công Nhân Cộng Đồng FIRST 5 yêu cầu tôi tham gia        Gia đình/bạn giới thiệu        Phụ huynh trong FRC 
 Tờ rơi hoặc tờ quảng cáo                    Trang mạng               Đến trung tâm/tự tim̀ hiểu 

 
9. Quý vị có hiện là tình nguyện viên cho một chương trình khác trong cộng đồng không? 

 Có   Không  Từ chối tuyên bố 
 

10. Quý vị muốn làm việc tình nguyện thường xuyên như thế nào? 

  1-5 tiếng đồng hồ mỗi tháng    

  1-5 tiếng đồng hồ mỗi tuần 

  5-10 tiếng đồng hồ mỗi tuần 

  10-20 tiếng đồng hồ mỗi tuần 

  Hơn 20 tiếng đồng hồ mỗi tuần  

  Các sự kiện đặc biệt thôi 

  Giờ giấc hoặc dip̣ khác: (xin ghi rõ) _________________________ 

 
11. Sau đây là các hoạt động tổng quát trong tổ chức của chúng tôi. Xin hãy đánh dấu vào các ô vuông nếu quý vị muốn tham gia, và 

cho biết mức kinh nghiệm của quy ́vi ̣với hoạt động đó, và mô tả kinh nghiệm của quy ́vi ̣trong cột cuối cùng bên phải.   

Hoạt động 
Tôi muốn 

tham gia vào 
hoạt động này 

Kinh Nghiệm - Mới 
Bắt Đầu hoặc Trung 

Cấp 

Kinh Nghiệm 
Cao 

Nếu có thể, xin hãy 
mô tả kinh nghiệm 
của quý vị dưới đây 

Không có sở thích     

Nghệ thuật và thủ công (tổng quát)     

Sơn     

Vẽ     

Điêu khắc     

Nghệ thuật – Loại khác: _______________     

Các hoạt động di sản văn hoá     

Dạy kỹ năng máy tính     

Các hoạt động nấu ăn     

Lập kế hoạch cho các sự kiện     

Gây quỹ     

Hoạt động làm vườn     

Hoạt động âm nhạc (tổng quát)     

Hát     

Chơi nhạc cụ: _______________________     

Âm nhạc (Loại khác): _________________     

Hỗ trợ cho tổ chức (xếp hồ sơ, nhập dữ liệu)     

Các môn thể thao     

Hoạt động khoa học     

Kể chuyện     

Dạy các lớp Anh Ngữ     

Hoạt động lãnh đạo (ví dụ: hướng dẫn hội thảo 
phụ huynh) 

   
 

 

12. Nếu quý vị có sở thích hoặc tài năng cụ thể nào quý vị muốn đem đến cho gia đình và con em của chúng tôi mà không có liệt kê 
ở phía trên, xin hãy liệt kê ở phần này. Xin bao gồm kinh nghiệm của quý vị (mới bắt đầu, trung cấp, cao) cho hoạt động đó. 

 


