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Đăng Ký Tình Nguyện Viên Mục Vụ 
 

Cảm ơn quý vị đã tình nguyện đóng góp thời gian và tài năng để thực hiện mục vụ trong Giáo Phận 
Fort Worth. Đơn đăng ký đã điền của quý vị sẽ được xem xét cẩn thận, nhưng việc nhận đơn không 
ngụ ý rằng quý vị sẽ được nhận làm tình nguyện viên mục vụ. Giáo Phận Fort Worth, toàn quyền theo 
quyết định của mình và (khi phù hợp) tham khảo ý kiến của giáo xứ/trường học, sẽ quyết định ai có thể 
chính thức phục vụ Giáo Hội Công Giáo. Các câu trả lời không hoàn chỉnh trên đơn này có thể dẫn đến 
không được đề nghị thực hiện mục vụ. 
 

Sau khi đơn này được xem xét, một buổi phỏng vấn sẽ được lên lịch với người đứng đầu mục vụ thích 
hợp hoặc người được chỉ định khác. Tất cả các tình nguyện viên tham gia một hoạt động mục vụ chính 
thức trong Giáo Phận Fort Worth phải tham dự một Buổi Nhận Thức về Môi Trường An Toàn và có văn 
bản đồng ý tuân thủ Quy Tắc Ứng Xử & Các Tiêu Chuẩn Hành Vi của Giáo Phận đối với Tất Cả Giáo 
Sĩ, Mục Sự Tôn Giáo và Tín Hữu. Bước cuối cùng trong quy trình xem xét đơn tình nguyện mục vụ của 
quý vị đòi hỏi quý vị phải hoàn tất đạt yêu cầu thủ tục Kiểm Tra Lý Lịch Hình Sự. 
 

Chữ ký và ký tắt của quý vị ở những vị trí thích hợp trên đơn này là bắt buộc trước khi xử lý đơn của 
quý vị. Vui lòng điền tất cả 4 trang của đơn đăng ký này và gửi lại cho Điều Phối Viên Môi Trường An 
Toàn của giáo xứ/trường học của quý vị. 
 

I. Thông Tin Liên Lạc & Thông Tin Cá Nhân 

Họ Tên Hợp Pháp (viết in):  _______________________________________________________________  

Nhũ Danh (nếu có):  _____________________________________________________________________  

Biệt Danh:  _____________________________________________________________________________  

Địa Chỉ Đường:  _________________________________________________________________________  

Thành Phố, Tiểu Bang, Mã Zip:  ___________________________________________________________  

Điện thoại: Ban ngày ___________________________ Tối ______________________________________ 

Email:  _________________________________________________________________________________  

Ngày Sinh (Tháng/Ngày/Năm): _____/______/_____ 

Giấy Phép Lái Xe: Tiểu Bang  _________________________    Số  ______________________________  

  Chọn ở đây nếu quý vị đã kiểm tra lý lịch hình sự với Giáo Phận Fort Worth trong ba năm vừa 

qua. Ngày kiểm tra lý lịch gần đúng:  ____________________________________________________  

II. Kinh Nghiệm Tình Nguyện Viên 
Vui lòng liệt kê kinh nghiệm tình nguyện viên của quý vị với giáo phận, giáo xứ và tổ chức nhà thờ hiện 
tại và trước đây, với các tổ chức dân sự hoặc phi lợi nhuận khác, và nhất là kinh nghiệm tình nguyện 
viên với các tổ chức thanh niên (sử dụng thêm tờ đơn nếu cần).

Tổ chức Nghĩa vụ Ngày Thông tin liên hệ Điện thoại/Email 
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Tổ chức Nghĩa vụ Ngày Thông tin liên hệ Điện thoại/Email 

     

     

 

III. Người Giới Thiệu 

Tên Người Giới Thiệu 
Chuyên Môn/Dân Sự/Cá 

Nhân 

(không phải thành viên gia 

đình) 

Địa chỉ 
Thành Phố, Tiểu Bang, 

Mã Zip 

Điện Thoại & 
Email Ban Ngày 

Quý vị biết 

người này 

được bao 

lâu? 

Người này đã 

đồng ý đưa 

ra một người 

giới thiệu? 

     

     

     

     

 

IV. Câu hỏi  (sử dụng thêm trang nếu cần) 

1. Quý vị đang hoạt động ở và/hoặc đăng ký với giáo xứ nào?  ________________________________  

2. Quý vị có phải là người Công Giáo có uy tín hay không?   Có   Không  

3. Đối với người giúp lễ:  Quý vị đã nhận tất cả phép bí tích?  Có   Không  

4. Nếu đã kết hôn, quý vị có được làm lễ bởi một linh mục hoặc trợ tế trong Giáo Hội Công Giáo hay 

không?  Có   Không  

5. Có bất kỳ giáo xứ, trường học, cơ sở, tổ chức, hoặc cộng đồng đức tin nào từng chấm dứt hoặc từ 

chối cho quý vị tình nguyện phục vụ hay không?  Có    Không    Nếu có, vui lòng giải thích?    

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

6. Quý vị có từng bị cáo buộc có hành vi ngược đãi về thân thể, tình dục, hoặc tình cảm đối với một đứa 

trẻ hay không?  Có   Không  

Nếu có, vui lòng giải thích?  _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  
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7.  Quyền cha mẹ của quý vị có từng bị hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt hay không? Có   Không  
Nếu có, vui lòng giải thích?  _____________________________________________________________  

8. Đã từng có người nộp khiếu nại dân sự hoặc hình sự về quý vị, cáo buộc hành vi ngược đãi thân thể 

hoặc lạm dụng tình dục hoặc quấy rối tình dục hay không?  Có   Không   Nếu có, vui lòng giải 

thích?  _______________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

9. Quý vị đang đăng ký vai trò tình nguyện viên gì?  __________________________________________  

10. Tại sao quý vị đăng ký vai trò tình nguyện viên này?   ______________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

11. Quý vị đóng góp ân sủng và tài năng gì trong vai trò này?   __________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

12. Liệt kê kiến thức và trình độ trước đây của quý vị sẽ giúp nâng cao khả năng phục vụ của quý vị. 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

13. Quý vị có ý định hoàn thành điều gì bằng việc tham gia phục vụ này?  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

14. Có bất kỳ hạn chế nào về thời gian ảnh hưởng đến khả năng hoạt động tình nguyện của quý vị trong 

năm tới hay không? 

Có  Không  Nếu có, vui lòng giải thích?  ______________________________________________  

V. Quá trình học tập 

Ngày 
(Bắt đầu bằng gần đây 

nhất) 

Tên & Địa Chỉ Trường 
Thành Phố, Mã Zip 

Loại Trường 
Tên Chương 

Trình/Bằng Cấp 

Chương 

Trình Đã 

Hoàn Thành? 

Bắt Đầu 

___/___/___ 

Kết Thúc  

___/___/___ 

    

Bắt Đầu  

___/___/___ 

Kết Thúc  

___/___/___ 

    

Bắt Đầu  

___/___/___ 

Kết Thúc  

___/___/___ 
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VI. Lịch sử tuyển dụng 

Ngày Tuyển Dụng 
(Bắt đầu bằng gần đây 

nhất) 

Tên & Địa Chỉ Công Ty, 
Thành Phố, Mã Zip 

Tên & Điện Thoại của 

Cấp Trên Trực Tiếp  

Vị Trí Nắm 

Giữ 

Lý Do Nghỉ Việc 

Bắt Đầu  

___/___/___ 

Kết Thúc  
___/___/___ 

    

Bắt Đầu  

___/___/___ 

Kết Thúc  
___/___/___ 

    

Bắt Đầu  

___/___/___ 

Kết Thúc  
___/___/___ 

    

 

VII. Ngoài tiếng Anh, quý vị có thành thạo bất kỳ ngôn ngữ nào khác hay không? (Chọn tất 

cả các mục phù hợp) 

Tiếng 
Tây Ban 

Nha 
 Tiếng Việt  

Ngôn Ngữ Ký 
Hiệu  Khác (nêu rõ) ________________  

VIII. Cho Phép Kiểm Tra Lý Lịch & Người Giới Thiệu 

Giáo Phận Fort Worth trân trọng cảm ơn quý vị đã sẵn sàng chia sẻ đức tin, ân sủng và kỹ năng của mình. 

Thông tin được thu thập trong đơn này được thiết kế nhằm giúp chúng tôi đảm bảo cung cấp các chương 

trình có chất lượng cao nhất cho người dân trong cộng đồng của chúng ta. Vui lòng đọc và đánh dấu 

từng ô cho các nội dung bên dưới. 

 Tôi tuyên bố rằng mọi phát biểu có trong đơn này là đúng sự thật và bất kỳ thông tin sai lạc hay thiếu 
sót nào sẽ dẫn đến đơn của tôi bị bác bỏ, hoặc công việc tình nguyện viên của tôi bị chấm dứt. 

 Theo đây tôi cho phép Giáo Phận và/hoặc đại diện của giáo phận tiến hành kiểm tra lý lịch cá nhân và 
chuyên môn của tôi để tôi đăng ký làm tình nguyện viên. Vào lúc này, và cho đến khi được thông báo 
ngược lại bằng văn bản, theo đây tôi cho phép và chỉ thị tiết lộ cho Giáo Phận và/hoặc đại diện ủy quyền 
của Giáo Phận bất kỳ thông tin nào về việc làm, học vấn, hồ sơ hình sự, cáo buộc ngược đãi hoặc quấy 
rối tình dục của tôi, và/hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào khác. 

 Tôi cho phép Giáo Phận tiến hành kiểm tra lý lịch hình sự, kiểm tra hồ sơ bắt giữ, kiểm tra hệ thống 
danh bạ thủ phạm ngược đãi, và kiểm tra hồ sơ lái xe của tôi để xem xét đơn đăng ký làm tình nguyện 
viên của tôi cũng như điều tra mọi nội dung đã nêu trong đơn này. 

 Tôi đồng ý hành xử theo Quy Tắc Ứng Xử và các chính sách khác của Giáo Phận. 

 Theo đây tôi từ bỏ bất kỳ quyền nào mà tôi có thể có trong việc kiểm tra bất kỳ thông tin nào được 
những người giới thiệu của tôi hoặc bất kỳ đại diện nào của các tổ chức và đơn vị trước đây được đề 
cập trong đơn đăng ký này hoặc phỏng vấn cá nhân cung cấp về tôi. 

 Tôi hiểu rằng Giáo Phận có Chính Sách KHÔNG DUNG THỨ đối với hành vi ngược đãi trẻ em và 
nghiêm túc xem xét mọi cáo buộc về ngược đãi trẻ em. Tôi cũng hiểu rằng Giáo Phận hợp tác đầy đủ 
với các nhà chức trách để điều tra mọi trường hợp cáo buộc ngược đãi trẻ em. Ngược đãi trẻ vị thành 
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niên hoặc người trưởng thành dễ bị tổn thương là căn cứ để sa thải ngay lập tức và tội danh hình sự 
có thể có. 

 Tôi hiểu rằng tôi có thể rút tên khỏi quá trình đăng ký vào bất kỳ lúc nào. 

 Tôi hiểu và đồng ý rằng việc khai man và/hoặc lược bỏ thông tin về hành vi trong quá khứ và/hoặc 
hoàn cảnh hiện tại có thể dẫn đến đơn đăng ký tình nguyện viên này bị bác bỏ và việc không thông 
báo cho Giáo Phận về nội dung hồ sơ hình sự đã niêm phong sẽ dẫn đến đơn bị tự động bác bỏ. 

 Chữ ký của tôi cho biết rằng tôi đã đọc và hiểu thông tin nói trên trong giấy cho phép này và tôi tự 
nguyện ký tên bên dưới.  

Chữ ký của Đương Đơn: _______________________________________          Ngày:  ____/____/____ 

 

Tên in HOA: _______________________________________ 
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