
tình	  nguyện	  viên	  ứng	  dụng	  	  
Cảm	  ơn	  bạn	  đã	  quan	  tâm	  đến	  hoạt	  động	  tình	  nguyện	  với	  Trung	  tâm	  cao	  cấp	  

South	  Park!	  Xin	  vui	  lòng	  điền	  vào	  mẫu	  đơn	  này	  để	  điều	  phối	  tình	  nguyện	  viên	  có	  
thể	  liên	  lạc	  với	  bạn	  và	  thảo	  luận	  về	  các	  lựa	  chọn	  để	  trở	  thành	  tham	  gia.	  

Volunteer Application 
Thank you for your interest in volunteering with the South Park Senior 

Center! Please fill out this form so the volunteer coordinator can contact 
you and discuss options for becoming involved. 

Tên (tên, chữ lót và cuối cùng)/name: ________________________________________________ 

đi ̣a chi ̉ /address: _____________________________________________________________ 

thành phố /city: ____________________________   nhà nước /state: __________   zip code: ________________ 

điê ̣n thoa ̣i /phone: (____) _________________  �iện thoại thay thế /alternate phone:(____) __________________   

Email (Xin In):_______________________________________________________________ 

Tôi thích �ược liên lạc qua/ I prefer to be contacted via: 

ođiê ̣n thoa ̣i/phone   oemail   o khác/other: _____________________________________ 

1. Bạn biết về các cơ hội tình nguyện tại SPSC?
How did you hear about volunteer opportunities at SPSC?
 

oVolunteerMatch    oUnited Way    oSouth Park Online media (facebook, NextDoor, list
serve)    oOther ___________________________________________________________

2. Bạn đã tình nguyện với Trung tâm cao cấp South Park trước? Nếu có, xin cho biết:
Have you volunteered with the South Park Senior Center before? If yes, please describe:
__________________________________________________________________________

3. Bạn đã tình nguyện với các tổ chức khác ở South Park? Nếu có, xin liệt kê:
Have you volunteered with other organizations in South Park?  If yes, please list:
__________________________________________________________________________

4. Bạn làm việc hoặc sinh sống ở South Park?/Do you work or live in South Park?

__________________________________________________________________________

5. Nghề nghiệp hiện tại của bạn (hoặc trước đó nếu nghỉ hưu /Your current occupation (or

previous if retired): __________________________________________________________

6. Sử dụng lao động hiện tại (trước khi về hưu) hoặc trường học /Current employer (previous if

retired) or school: ___________________________________________________________

7. Khi nào bạn sẵn sàng tình nguyện (các ngày trong tuần, thời gian trong ngày, tần số)?
When are you available to volunteer (days of the week, time of the day, frequency)?

__________________________________________________________________________



8. Bạn có thể cam kết tình nguyện ít nhất là ba tháng? / Can you commit to volunteering for at

least three months?   _________________________________________________________

9. Như một tình nguyện viên, những kỹ năng đặc biệt và kinh nghiệm sống, bạn sẽ mang đến
cho tổ chức của chúng tôi?/As a volunteer, what special skills and life experiences will you
bring to our organization?

__________________________________________________________________________

10. Bạn đã làm việc với người cao niên trước? Nếu có, hãy mô tả./Have you worked with seniors
before? If yes, please describe.
_________________________________________________________________________

11. Loại kinh nghiệm chuyên môn hoặc cá nhân nào bạn hy vọng sẽ đạt được như một tình
nguyện viên?/What kind of professional or personal experience do you hope to gain as a

volunteer? ________________________________________________________________

12. Hãy đánh dấu các loại cơ hội tình nguyện bạn quan tâm:
Please mark the type of volunteer opportunities you are interested in:
o  Làm vườn - tăng sản xuất lương thực tại giường Marra trang trại /Gardening
o  Hỗ trợ bingo Đêm /Bingo Night Support
o  Hỗ trợ phim Đêm /Movie Night Support
o  Ăn hoặc nhà bếp Hỗ trợ /Dining or Kitchen Support
o  Hỗ trợ karaoke /Karaoke Support
o  Tăng cường hỗ trợ chương trình tập thể dục /Enhance Fitness Program Support
o  Giảng dạy một nghề thủ công, nghệ thuật, hoặc kỹ năng /Teaching a craft, art, or skill

____________________________________________________________________ 
o  Kỹ năng chuyên môn (dịch / phiên dịch, kỹ năng máy tính công nghệ cao, vv): 

Specialized skills (translation/interpretation, computer tech skills, etc.): 

____________________________________________________________________
o  hỗ trợ hành chính /administrative 
o  Gây quỹ / Trong Kind-Tài trợ 

Fundraising / In-Kind Donations 

o  Tổ chức một ổ đĩa cung cấp 
 organize a supply drive 

o  khác/other:____________________ 

13. Bạn đang làm tình nguyện viên để hoàn thành một chương trình giờ yêu cầu hoặc dịch vụ
giờ học? Nếu vậy, xin hãy giải thích. / Are you volunteering to fulfill a program hours
requirement or service learning hours?     If so, please elaborate.

_________________________________________________________________________

Xin	  vui	  lòng	  gửi	  mẫu	  đơn	  đã	  điền	  qua	  email /Please send completed form via email: 
dagmar@spseniors.org

hoặc	  thư /or mail to South Park Senior Center Attn: Volunteer Coordinator  
8201 10th Ave S Ste 4, Seattle, WA 98108-4449
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