Những Hoạt Động Không Được Chấp Thuận
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (Điều Khoản Số 124A – Ngày 27 tháng 4, năm 1999) đã
nêu ra danh sách những hoạt động không được chọn lựa cho hoạt động tham gia
trong cộng đồng và vì vậy không được chấp thuận. Hoạt động không được chấp
thuận là những hoạt động:
• nằm trong đòi hỏi của lớp học bình
thường mà học sinh đã được ghi
danh (ví dụ, phần thực tập của một
lớp học, quan sát nghề nghiệp, kinh
nghiệm học nghề);
• xảy ra vào giờ học thông thường
dành cho lớp học. Tuy nhiên, hoạt
động xảy ra vào giờ ăn của học sinh
hoặc giờ không có lớp thì được cho
phép;
• xảy ra nơi khai khẩn rừng/chặt cây
hoặc khu vực khai thác mỏ, nếu học
sinh dưới 16 tuổi;
• xảy ra tại hảng xưởng, nếu học sinh
dưới 15 tuổi;
• xảy ra ở nơi làm việc (không tính
hảng xưởng), nếu học sinh dưới 14
tuổi và không có người lớn có mặt;
• thông thường dành cho những người
có lương tại nơi làm việc;
• cần đến sự sử dụng xe, dụng cụ
máy, hoặc giàn giáo;
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• liên quan đến sự cung cấp bất cứ
loại thuốc hoặc phương pháp điều
trị gì cho người khác;
• liên quan đến sự va chạm với chất
được phân loại là “những chất chỉ
định” (“designated substances”)
theo Occupational Health and Safety
Act;
• cần đến kiến thức của người trong
nghề mà nghề nghiệp đó nằm trong
quy định của chính phủ tỉnh bang;
• liên quan đến ngân hàng hoặc có sự
va chạm với chứng khoán, hoặc có
sự va chạm với nữ trang, tác phẩm
nghệ thuật, đồ cỗ, hoặc những vật
quý giá khác;
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• bao gồm những nhiệm vụ trong nhà
(như việc vặt trong nhà) hoặc các
sinh hoạt giải trí các nhân;
• liên quan đến chương trình theo
lệnh tòa án (như chương trình phục
vụ cộng đồng cho tội phạm trẻ,
chương trình quản chế).
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Tài Liệu Tổng Quát & Mục Đích
Như đã được nêu ra trong tài liệu về Các Trường Trung Học Ontario, Lớp 9 đến 12:
Đòi Hỏi Cho Giáo Chương và Bằng Tốt Nghiệp, năm 1999 (OSS) tất cả các học sinh
bắt đầu cấp trung học vào năm 1999 hoặc sau năm học 1999-2000 phải hoàn tất
tối thiểu là 40 giờ tham gia trong cộng đồng theo sự đòi hỏi của Bằng Tốt Nghiệp
Trung Học Ontario (OSSD).
Chúng tôi hoài vọng những học sinh được giáo dục trong niềm tin Công Giáo, tiến
đến sự thành công học vấn, biểu hiện tầm nhìn toàn cầu và trách nhiệm cộng
đồng.

Hướng Dẫn

• Từ tháng 7 năm 2011 trở đi, học sinh có thể bắt đầu thực hiện đòi hỏi này vào
mùa Hè bước vào năm học lớp 9.
• Những hoạt động này không được nằm trong giáo trình của lớp học bình thường.
• Những hoạt động này phải làm không lương.
• “Tình nguyện” không hẳn là “phục vụ cộng đồng”.
• Học sinh không được tình nguyện hoạt động “miễn phí” tại nơi công sở nào.
• Học sinh phải phúc trình các diễn biến của hoạt động.

Bắt Đầu
• Sau đây là một vài đề nghị: Dành thì giờ với con quý vị để xem qua danh sách
những hoạt động được chấp thuận và không được chấp thuận trong bản hướng dẫn
này — tìm hiểu con của quý vị thích những hoạt động nào.
• Vào thăm trang mạng www.40hours.ca và www.volunteertoronto.ca để tìm đến
những nơi cần hoạt động tại GTA.
• Tìm đến những tài liệu khác—một nơi tốt để bắt đầu là cuốn sách chỉ dẫn Student
Community Involvement, được tìm trên trang mạng tại www.tcdsb.org> Students
> Community Involvement > Community Involvement Information > Community
Involvement Activity Form
• Học Sinh/Phụ Huynh có thể in ra đơn Activity Forms khi cần thiết. Học sinh được
khuyến khích in bản sao để lưu đơn lại trước khi nộp cho trường học.
• “Học sinh phải phúc trình các diễn biến của hoạt động.”

Các học sinh được nhắc nhở nên bắt
đầu 40 giờ phục vụ cộng đồng của họ
càng sớm càng tốt.

Những Hoạt Động Được Chấp Thuận
Sau đây là danh sách nêu ra một số hoạt động trong cộng đồng mà, nếu làm theo
mục đích và trong tinh thần của sự hướng dẫn và nội quy, thích hợp cho sự chọn
lựa:
• Gây quỹ – bao gồm việc vận động
gây quỹ và giúp đỡ trong việc tổ
chức những buổi gây quỹ trong
cộng đồng, như đi bộ marathon, trò
chơi đoán tên minh tinh, buổi tiệc
gây quỹ, bán hàng phúc thiện, v.v.
• Thể thao/giải trí – bao gồm huấn
luyện và giúp tổ chức các buổi đấu
thể thao, chơi thể thao, các môn
điền kinh và trò chơi mùa hè hoặc
tình nguyện kết bạn thể thao hoặc
trợ giúp tại hồ bơi công cộng
• Các buổi tổ chức trong cộng đồng –
bao gồm giúp tổ chức các ngày hội
mùa đông, diễu hành, và hội chợ
mùa hè
• Các hoạt động trong cộng đồng –
bao gồm giúp đỡ việc tổ chức vận
động gây quỹ thức ăn; hoặc ủng hộ
các phục vụ cho những nhóm trong
cộng đồng
• Các hoạt động dành cho môi trường
– bao gồm tham gia vào những buổi
dọn sạch cộng đồng, trồng hoa/cây,
gom góp vật liệu tái sinh, và những
việc tổng quát khác nhằm làm đẹp
cộng đồng
• Tình nguyện sinh hoạt với những
người lớn tuổi – bao gồm trợ giúp
tại các viện dưỡng lảo, ví dụ – phục
vụ thức ăn nhẹ, giúp đỡ trong các
sinh hoạt, giúp trong những chuyện
vặt, hoặc tham gia vào chương trình
thăm viếng và đọc sách
• Hoạt Động Trong Ủy Ban – bao gồm
tham gia vào các ủy ban, đoàn thể
trong hàng xóm, và đoàn thể trong
vùng
• Các Sinh Hoạt Tôn Giáo – bao gồm
sự tình nguyện tham gia vào các lớp
dạy giáo lý cho trẻ em, và những
buổi đặc biệt khác

• Chương Trình Cho Niên Thiếu – bao
gồm sự tham gia vào những hoạt
động cho niên thiếu như Hướng Đạo,
sinh hoạt tại những trung tâm giả trí
cộng đồng, các chương trình ăn sáng,
các chương trình vào tuần nghĩ March
Break, chương trình đào tạo lãnh đạo
trẻ, sinh hoạt trong sân chơi mùa hè
cho trẻ em, và trại hè
• Sinh Hoạt tại Văn Phòng – bao gồm
những việc làm tình nguyện tại
phòng tiếp khách, việc làm trên máy
vi tính, và lo về thư từ cho các cá
nhân hoặc nhóm từ thiện trong cộng
đồng
• Hoạt Động với Thú Vật – bao gồm sự
tình nguyện săn sóc cho các thú vật
hoặc tình nguyện trợ giúp tại vườn
bách thú hoặc trang trại có thú vật
• Nghệ Thuật và Văn Hóa – bao gồm
việc làm tình nguyện tại phòng triển
lãm, sản xuất hoặc chương trình biểu
diễn nghệ thuật, hoặc chương trình
tại thư viện cộng đồng
• Hoạt Động Cho Các Cá Nhân – bao
gồm những hoạt động tình nguyện
trợ giúp những ai cần sự giúp đở
trong việc mua sắm, dạy kèm, xúc
tuyết nhẹ (không dùng máy), công
việc quản lý gia đình, viết thư hoặc
chép thư, hoặc thăm viếng bệnh
nhân ở bệnh viện, tình nguyện chăm
sóc những người bệnh, hoặc tình
nguyện làm bạn đọc sách cho ai
• Phục Vụ Cộng Đồng Nhà Trường – có
thể bao gồm phục vụ trong nhà
trường để đưa đến sự hỗ trợ người
khác vào ngoài giờ làm việc của
trường.

