
Vấn Đề An Toàn Và An Ninh 
Học Đường 

Để bảo đảm sự an toàn và an ninh của các học 

sinh chúng tôi, tất cả các tình nguyện viên phải 

hoàn tất OEEP Chaperone Disclosure Form 

(Mẫu Công Bố cho Người Lớn Đi Theo Tháp 

Tùng OEEP) thích hợp, ngoài việc huấn luyện 

trên mạng cho tất cả các tình nguyện viên trên 

trang mạng MCPS về nhận biết, báo cáo, và 

ngăn ngừa lạm dụng và bỏ bê trẻ em. Tất cả các 

tình nguyện viên qua đêm cũng phải hoàn tất 

một kiểm tra lý lịch về tội phạm.  

 

Tôi nghe và tôi quên, 
tôi thấy và tôi nhớ, 

tôi làm và tôi hiểu. 

 

 

Chương Trình Giáo Dục Môi Trường 
Ngoài Trời 

 
5110 Meadowside Lane 

Rockville, Maryland 20855 
240-740-1404 

 

 

Hướng Dẫn cho Tình 
Nguyện Viên trong 
Chương Trình Giáo 

Dục Môi Trường Ngoài 
Trời qua Đêm  

 

 

Chương Trình Giáo 
Dục Môi Trường Ngoài 
Trời 



Tháp Tùng tại Chương Trình Giáo Dục Môi 
Trường Ngoài Trời 

Tình nguyện viên  là một 

phần quan trọng của Chương 

Trình Giáo Dục Môi Trường 

Ngoài Trời Lớp 6 của Các 

Trường Công Lập Quận 

Montgomery.  Tình nguyện viên hỗ trợ kinh nghiệm 

giáo khoa và củng cố sự kết nối giữa trường học và 

cộng đồng.  Họ cung cấp nhiều hữu ích cho chương 

trình, và đem nhiều kinh nghiệm và kiến thức giá trị 

mà tăng triển học vấn của học sinh. 

Những người tháp tùng giúp đỡ trong phần giảng dạy 

của chương trình và giúp giám thị những sinh hoạt 

không phải là giáo khoa, bao gồm xếp đặt bàn ăn và 

phục dịch thức ăn do các học sinh "giám thị nhà bếp", 

các chương trình buổi tối, và tòa nhà ngủ của các học 

sinh. 

Nhân viên MCPS và các học sinh rất tán thưởng vai 

trò của các tình nguyện viên tại "Chương Trình Học 

Ngoài Trời".  

Những Kỳ Vọng Tổng Quát 
Kinh nghiệm môi trường giáo dục ngoài trời là một 

phần kéo dài của chương trình giảng dạy của trường 

học.  Đây là một trong những kinh nghiệm đáng nhớ 

nhất trong giáo dục nghề nghiệp của học sinh.  Vì 

vậy, ưu tiên cơ bản của chương trình là bảo đảm tất 

cả các học sinh có một kinh nghiệm giáo khoa an 

toàn, thử thách, phẩm chất cao.  Tình nguyện viên, 

làm việc với nhân viên trường học và chương trình 

giảng dạy ngoài trời, giúp tạo môi trường này. 

Vai trò của Tình Nguyện Viên 
Những người tháp tùng là gương mẫu và phải giữ tư 

cách mình trong một thể cách mà thích hợp cho môi 

trường trường học. 
 

Các đặc điểm của những người tháp tùng tốt bao 

gồm:  

 Biểu hiện sự tôn trọng cho tất cả những trẻ em và 

người lớn. 

 Đáp ứng các vấn đề hạnh kiểm trong một 

phương thức tốt và chia sẻ bất cứ quan tâm nào 

với nhân viên MCPS liền tức thì. 

 Bảo đảm một môi trường an toàn cho các học 

sinh.  

Các trẻ em tìm kiếm những chỉ bảo rõ ràng và hướng 

dẫn của người lớn.  Các em đáp lại những tác động 

liên hệ kiên định và tốt với thầy giáo và người lớn 

tháp tùng của các em. 

Cũng như tại các khu vực MCPS, rượu, thuốc lá, và 

các vật liệu hay các chất thuốc bất hợp pháp không 

được phép tại đây. 

Mỗi trường có quyền lựa chọn những người tháp tùng 

hay học sinh phụ tá để giúp với chương trình giảng 

dạy ngoài trời qua đêm.  Quyết định được làm dựa 

theo một phối hợp các yếu tố, bao gồm các nhu cầu 

của chương trình, số người tháp tùng cần thiết, và số 

người lớn ở lại qua đêm.  Nếu một người lớn muốn 

tháp tùng, người đó phải liên lạc với thầy giáo có 

trách nhiệm tại trường tham dự.  

Chương Trình Giáo Dục Môi Trường Ngoài 
Trời  

5110 Meadowside Lane 
Rockville, Maryland 20855 
Điện thoại: 301-924-3123 

 
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/outdoored/ 


