
SJUSD Human Resources  W:\HumRes\Volunteer Information 
  Revised 05/2015 

San Juan Unified School District 
3738 Walnut Ave, Carmichael, California 95608 

 

 
Інформація  для волонтерів  

Округ San Juan Unified School щиро цінує ваше бажання стати добровільним помічником, 
щоб допомагати нашим учням і школам. Ваші знання та навички можуть збагатити 
освітню програму. Для зручності і захисту учнів, волонтерів та інших осіб, Державні 
закони і Правила Округу вимагають:  

• Волонтери можуть запропонувати допомогу, як додаткові помічники, вони не 
можуть бути використані для того щоб замінити професійний шкільний персонал 
(Кодекс Освіти 35021). 

• Волонтери, що працюють з учнями, повинні бути під безпосереднім наглядом 
шкільного персоналу (Кодекс про освіту 35021). 

• Волонтери повинні працювати в присутності іншого дорослого працівника школи. 
Будь-які виняткові ситуації мають бути узгоджені із директором школи. 

• Волонтери, регулярно працюють з учнями, повинні зробити відбитки пальців. 
Шкільний офіс або працівники мають допомогти вам у цьому. 

• Волонтери, які працюють безкоштовно, мають страхове покриття від округу (Labor 
Code 3364.5). Бланк і інформацію можна отримати в офісі округу. 

• Волонтери, які возитимуть учнів, повинні заповнити спеціальну форму. 
 

Округ завжди прагне забезпечити безпечну атмосферу для учнів. Ми будемо вдячні, якщо 
ви заповніть інформацію нижче:  

Ваше прізвище та ім’я:     

Адреса:     

Номера телефонів:     Телефон за місцем праці:   

Номер Соціального Забезпечення (SSN):   

Номер прав водія в Каліфорнії   Дійсний до:   

Ваша стать (обвести):  Чоловіча               Жіноча 

Чи відвідують ваші діти цю школу?  Так  Ні 

San Juan, завдання для волонтера 

Проект / Робота:   

Школа:   

Вчитель або керівник:   
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Опишіть причини того що заважають або обмежують вас у тому щоб виконати певні завдання.  
 
 

 

 

 

Опишіть всі необхідні або бажані кваліфікації для учнів: 

Волонтери, які будуть возити учнів, повинні заповнити спеціальну форму 

Всі волонтери - Питання щодо безпеки в школі 

 Ні   Так 1. Чи були ви коли-небудь засуджені за злочини, пов'язані з вживанням 
алкоголю, наркотиків, сексу або фізичного насильства? Якщо так, будь 
ласка, поясніть: 

 Ні  Так 2. Чи були ви коли-небудь засуджені за інші злочини (крім описаних у # 1)? 
Якщо так, будь ласка, поясніть: 

 Ні  Так 3. Були вам коли-небудь були пред'явлені звинувачення в скоєнні злочину 
(крім описаних у # 1 та # 2)? Якщо так, будь ласка, поясніть:  

Якщо у вас є які-небудь питання, що стосуються видів злочинів, які не дозволять вам бути 
волонтерами, будь ласка, зв'яжіться з Відділом Кадрів: 971-7107.   

Усі волонтери:  
San Juan Unified School District дотримується політики анти дискримінації, відсутності 
переслідування на підставі будь-яких визначених законом характеристик, реальних чи надуманих, в 
тому числі, але не обмежуючись, раси, кольору шкіри, національності, походження, релігії, віку, 
сімейного стану, вагітності, фізичних чи психічних вад, стану здоров'я, генетична інформація, 
статусу ветерана, статі, сексуальної орієнтації, статевої ідентичності або гендерного вираження. San 
Juan також дотримується політики конфіденційності в роботі з дітьми. Копії цих та інших 
окружних правил доступні за запитом. 
 
Я погоджуюся дотримуватися правила і процедури San Juan Unified School District і шкіл, щоб 
допомогти округу забезпечити безпечну атмосферу для учнів. Надана мною інформація в цій формі 
є правдива та точна.  
 

Підпис   Дата   
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