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Thủ tục ghi tên của khách/tình nguyện viên 
đến trường 
Tại sao Sở Học Chánh PPS yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp? 

PPS cam kết làm cho các trường học thành nơi an toàn cho các học sinh và nhân viên của chúng 
tôi. Chúng tôi đang thực hiện một số biện pháp bổ sung để chắc chắn chúng tôi biết ai đang ở 
trong các trường của chúng tôi trong mọi lúc. Nếu quý vị vào một trường học ngoài văn phòng 
chính trong khi trường học đang hoạt động, quý vị sẽ được yêu cầu ghi tên như một người 
khách hoặc tình nguyện viên. 

1. Trình bày một thẻ nhận dạng tùy thân (ID) do chính phủ cấp có thể quét được (scannable) 
trong lần đầu tiên quý vị đến trường. 

2. Nhân viên nhà trường sẽ quét ID của quý vị và in ra bảng hiệu tên chính thức. 

Giấy tờ tùy thân (ID) do Chính phủ cấp là gì? 

Ưu tiên đầu tiên là giấy tờ tùy thân có ảnh có thể quét được do cơ quan chính phủ cấp. Những 
thí dụ bao gồm: 

• Bằng lái xe (từ Oregon hoặc tiểu bang khác) 
• Thẻ ID căn cước do tiểu bang cấp (từ Oregon hoặc tiểu bang khác) 
• Thẻ ID hộ chiếu (Sách hộ chiếu không thể quét được) 
• Thẻ lãnh sự 

Điều gì xảy ra nếu tôi không có ID do Chính phủ cấp lần đầu tiên đến trường? 

1. Cung cấp tên họ và ngày sinh của quý vị và quý vị sẽ nhận được một bảng hiệu tên chính 
thức. 

2. Trong chuyến thăm trường tiếp theo của quý vị, vui lòng mang theo ID do Chính phủ cấp. 

Nếu tôi không có ID do Chính phủ cấp thì sao? 

Nếu quý vị không có một trong những ID được liệt kê ở trên, hãy mang theo một hoặc nhiều 
giấy tờ quý vị có bao gồm ngày sinh và ảnh, nếu có thể. Khi nhân viên của trường có thể xác 
minh danh tính của quý vị, quý vị sẽ có thể ghi tên chỉ bằng tên của quý vị mổi lần đến trường 
trong trong tương lai. Nếu không, xin vui lòng ghi tên với ngày sinh của quý vị mỗi lần đến 
trường. Quý vị vẫn sẽ được phép vào trường. 
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Tôi có cần mang theo ID do Chính phủ cấp mỗi khi tôi đến trường PPS không?  

Không. Sau khi ID của quý vị được quét lần đầu tiên, quý vị sẽ có thể ghi tên chỉ bằng tên của 
mình và được cấp bảng hiệu tên. 

Sở học chánh làm gì với thông tin thu thập được? 

Tên và ngày sinh ngay lập tức được so sánh trong hệ thống lưu giữ tên những người phạm tội 
tình dục. Thông tin của quý vị không được so sánh với bất kỳ cơ sở dữ liệu hoặc đăng ký nào 
khác và không được kiểm tra với bất cứ nguồn bên ngoài nào khác. Thông tin quý vị chia sẻ 
được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu nội bộ PPS. 

Ai sẽ bị từ chối vào trường PPS? 

Những người phạm tội tình dục đã đăng ký sẽ không được phép vào trường. 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.pps.net/visiting 

 

 


