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TRUNG TÂM VIỆT NGỮ  VĂN-LANG  
 VAN LANG VIETNAMESE CULTURAL SCHOOL  

 P.O.BOX 28005 Seattle, WA, 98118  ◆  Phone: (425) 835– 2006 
Email: bdh@vanlangseattle.org ◆  Website: http://www.vanlangseattle.org 

 
Đ iều Lệ  

Dành Cho Thiện Nguyện Viên 
 

      Trung Tâm Viêt Ngữ Văn-Lang (TTVN/VL) hoan nghênh tất cả Thiện Nguyện Viên (TNV) đã dành thời giờ 
quý báu đến làm việc tại Trung Tâm.  Bên cạnh các hoạt động về văn hóa và giáo dục, TTVN/VL còn là điểm hội 
tụ của các anh chị em cùng một chí hướng, nhằm phát triển mối dây thân ái, tương thân tương trợ, tạo sự cảm 
thông và gắn bó trong tin h thần phục vụ cộng đồng.  Dưới đây là một số điều khoản về quyền lợi và quy định 
dành cho TNV cộng tác với Trung Tâm. 

A. Quyền Lợi 

 TTVN/VL là môi trường hoạt động thích hợp đối với các anh chị em (đặc biệt là các bạn trẻ) có năng lực 
và muốn đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng người Việt. 

 TTVN/VL tạo điều kiện thuận lợi cho các anh chị em yêu thích công việc giảng dạy và các sinh hoạt văn 
hóa có cơ hội để học hỏi kinh nghiệm, thực hành, và phát huy năng khiếu. 

 TTVN/VL là nơi chốn gặp gỡ để có thêm những người bạn mới, cùng học hỏi lẫn nhau, cùng trao đổi kiến 
thức và kinh nghiệm về cuộc sống. 

 TTVN/VL cũng là nơi chốn họp mặt của anh ch ị em để thư giãn và vui chơi sau những giờ phút 
bận rộn trong công việc thường ngày, qua các hình thức họp bạn, mạn đàm, hội thảo, party, picnic, 
du ngoạn, cắm trại, các lễ hội và các sinh hoạt văn hóa văn nghệ khác… 

 TNV sẽ được tham dự các buổi hướng dẫn và hội thảo về sư phạm tại Trung Tâm và các khóa huấn luyện 
khác khi có nhu cầu. 

 TNV có những đóng góp tích cực trong năm sẽ được nhận được sự tưởng thưởng của Trung Tâm. 

 TNV làm việc tại Trung Tâm  sẽ được tính gi ờ cho các ho ạt động phục vụ cộng đồng (volunteer 
hours/credit for community service).  Ngoài việc giảng dạy, mọi hình thức tham gia vào các sinh hoạt văn 
hóa và giáo dục khác của Trung Tâm cũng đều được tính thêm giờ. 

 Trung Tâm thực hiện các thư giới thiệu (recommendation letter) và c ấp giấy chứng nhận (volunteer, 
internship, community service…) về những đóng góp tích cực vào hoạt động của Trung Tâm cho các anh 
chị em có nhu cầu. 

 Trung Tâm quan tâm đến việc chia sẻ, đóng góp trong tinh thần tương trợ vào những dịp “quan, hôn, tang, 
tế” của các TNV trong đại gia đình Văn-Lang. 

B. Quy Định 

      Như bất kỳ tổ chức nào, TTVN/VL có một số quy định, rất mong được các anh chị em tôn trọng và thực hiện 
đúng đắn: 

 TTVN/VL là một tổ chức bất vụ lợi (non-profit organization). Tất cả các anh chị em cộng tác với 
Trung Tâm đều làm việc với tinh thần tự nguyện (volunteer), không ngoài mục đích chung là gìn giữ 
và phát huy nền văn hóa truyền thống của người Việt, không vì lợi ích riêng tư, hay phục vụ quyền 
lợi cá nhân, tổ chức nào. 
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 TNV cam kết làm việc với Trung Tâm liên tục trong suốt năm học (trường hợp vắng mặt vì lý do gì, 
xin vui lòng báo trước ít nhất một ngày để Trung Tâm tiện sắp xếp công việc).   

 TNV cần có mặt trước giờ dạy 15 phút để ký tên vào Bảng Hiện Diện (Sign-In Sheet) tại Văn Phòng 
và chuẩn bị sắp xếp phòng học (nếu phải đến muộn xin gọi điện thoại số 425-835-2006). 

 TNV cần đọc emails thường xuyên để được cập nhật các thông báo về mọi sinh hoạt của Trung Tâm 
và về buổi học sắp tới, đồng thời tham dự các phiên họp vào mỗi tối thứ Sáu đầu tháng. 

 TNV vui vẻ, hòa nhã, lịch sự đối với phụ huynh; mềm mỏng, nhẹ nhàng đối với học sinh.  Y phục của 
TNV phải gọn gàng, kín đáo, chỉnh tề, và luôn mang bảng tên. 

 TNV phải soạn bài giảng, bài tập trong lớp, bài làm ở nhà (homework) cho học sinh, và chấm bài thi 
học kỳ. 

 Nếu TVN muốn thay đổi hoặc sử dụng tài liệu khác với tài liệu chính thức của Trung Tâm phải tham 
khảo và trao đổi ý kiến với Ban Giảng Huấn để được sự chấp thuận. 

 Trong giờ dạy hoặc giờ sinh hoạt, nếu xảy ra sự việc nào ngoài phạm vi và khả năng giải quyết của 
TNV, xin liên lạc với Văn Phòng hoặc người phụ trách. 

 5 phút trước khi hết giờ dạy, TNV cho học sinh sắp xếp lại bàn ghế, vật dụng, làm vệ sinh trong lớp, 
đóng các cửa sổ và tắt đèn, để trả lại nguyên trạng của phòng học đúng như trước khi vào lớp. 

 Trung Tâm được phép chấm dứt việc cộng tác đối với các TNV trong các trường hợp: có hành vi gây 
rối, xách động, làm phương hại tình đoàn kết nội bộ; hoặc tuyên truyền về các đề tài ngoài lãnh vực 
văn hóa, giáo dục của Trung Tâm; hoặc đi ngược lại đường lối, chương trình và nội dung giảng dạy; 
hoặc không tuân hành các quy định được Ban Điều Hành phổ biến. 

 
      Trung Tâm hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp trong tinh thần xây dựng để giúp nâng cao hiệu quả việc giảng 
dạy và các hình thức sinh hoạt khác. Các ý ki ến hoặc câu hỏi về những điểm nào chưa rõ xin trao đổi trực tiếp 
với Ban Điều Hành, hoặc email về địa chỉ:  bdh@vanlangseattle.org 
 
      Xin thành thật cảm ơn tất cả các anh ch ị em TNV cộng tác với Trung Tâm dưới mọi hình thức để cùng 
chung tay chung sức làm đẹp thêm ngôi nhà chung của chúng ta. 
 
Trung Tâm Việt Ngữ Văn-Lang 
 
 
Ngày_____ tháng_____ năm 20_____ 

Đã đọc kỹ và chấp nhận các điều khoản ghi trong bản Điều Lệ 
 
Ký tên, 
 
 
 
 
Họ, Tên: ________________________ 
 


