CHÍNH QUYỀN HOA THỊNH ĐỐN
Sở Công Viên và Giải Trí
Ban Phát Triển và Hợp Tác

Tình Nguyện Viên của DPR
Sở Công Viên và Giải Trí (DPR) có một số vị trí tình nguyện viên vui vẻ và bổ ích. Nhiệm vụ của chúng ta là nâng
cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe của cư dân và khách tới thăm Hoa Thịnh Đốn bằng cách cung cấp các dịch
vụ giải trí có chất lượng và phù hợp với túi tiền thông qua các chương trình, hoạt động và sự kiện có tổ chức, và xây
dựng và duy trì các địa điểm vui chơi ngoài trời và các cơ sở giải trí đẹp và an toàn.
Lực lượng tình nguyện viên hùng mạnh của DPR là một phần quan trọng để thực hiện nhiệm vụ với nhiều cơ hội
tình nguyện bao gồm:


Hỗ trợ Các Nhân Viên Giải Trí tại Trung Tâm



Huấn luyện và cố vấn



Làm đẹp các công viên, vườn và các khu tự nhiên của DPR



Tổ chức kêu gọi dọn dẹp cộng đồng



Hỗ trợ sự kiện tại các sự kiện chính của DPR

Ai là Tình Nguyện Viên?
Tình nguyện viên là bất kỳ ai muốn làm cho DPR mà không được trả lương hoặc thù lao. Tình nguyện viên có thể là
trẻ em, người già, người tàn tật, người đang đi làm hoặc thất nghiệp, bất kể quốc tịch hoặc sắc màu. Tình nguyện
viên phải được chính thức nhận vào, và đã hoàn thành Thủ Tục Xác Nhận Tình Nguyện Viên DPR trước khi làm bất
kỳ hoạt động tình nguyện nào.
Loại Tình Nguyện Viên
Tình Nguyện Viên Làm Trong Trường Học, Đại Học, Thực Tập
Tình nguyện viên trẻ dưới 17 tuổi phải được sự đồng ý của cha mẹ. Tình nguyện viên từ 17 tuổi trở xuống không
cần kiểm tra lý lịch. Học sinh phải trình cho nhân viên của DPR giấy tờ học sinh trước khi bắt đầu làm việc. Nhân
viên DPR phải ghi giờ làm cho học sinh và sao lại tất cả các giấy tờ có chữ kỹ. Tình nguyện viên từ 18 tuổi trở lên
phải hoàn thành Thủ Tục Xác Nhận Tình Nguyện Viên.
Tình Nguyện Viên Dịch Vụ Cộng Đồng / Các Dự Án Làm Đẹp (một lần)
DPR cho các cá nhân, tổ chức, và các nhóm dân tổ chức các sự kiện một lần để cải thiện cộng đồng, ví dụ các dự
án dọn dẹp và làm đẹp. Các dự án dịch vụ cộng đồng nhằm khuyến khích ý thức đầu tư vào cộng đồng đồng thời
củng cố đoàn kết cộng đồng. Chủ dự án cộng đồng phải hoàn thành đơn Phạm Vi Cộng Đồng của DPR. Đơn này sẽ
được gửi tới Giám Đốc Khu Vực để được xét duyệt.
Dịch Vụ Cộng Đồng Bắt Buộc Cho Phạm Nhân
DPR hiện không nhận phạm nhân phải thực hiện dịch vụ cộng đồng theo chỉ thị của tòa làm tình nguyện viên. Các
nhân viên của DPR không được cho phép hay ký bất kỳ giấy tờ gì từ các văn phòng luật sư hoặc tòa án nào ở DC,
MD và VA.
Để biết thêm thông tin hoặc giải đáp các thắc mắc về chương trình tình nguyện viên hoạc dịch vụ cộng đồng, xin vui
lòng liên hệ:
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Alice Miller
Giám Đốc, Chương Trình Tình Nguyện Viên
dpr.volunteer@dc.gov
202-671-0129

