
Tiểu học Cloud Springs

Định hướng-Đào tạo Tình nguyện viên

Biên bản

ngày 4 tháng 10 năm 2021

8:30 sáng & 4:30 chiều

Phòng họp 204

sáng

Cuộc họp đã được Kathy Honeycutt, Điều phối viên Gắn kết Phụ huynh, gọi để sắp xếp lúc 8:35 sáng. Cô ấy
yêu cầu mọi người đăng nhập và mời họ đồ uống giải khát do PTO cung cấp. Bà Honeycutt yêu cầu mọi người
giới thiệu về bản thân. Bà Honeycutt cho biết cách liên hệ với bà qua email khoneycutt.cse@catoosa.k12.ga.us
hoặc gọi cho trường theo số 706-866-6640. Họ đã nói về Tiêu đề I và vai trò của một Tình nguyện viên, duy trì
Bảo mật và Đạo đức, các thủ tục và trách nhiệm, cách tham gia vào trường học và cách mọi người được lợi. Bà
Honeycutt đã thảo luận về Báo cáo Bắt buộc và đưa ra thông tin do Bà Swinney, Cố vấn cung cấp. Cô đưa Sổ
tay tình nguyện viên và yêu cầu mọi người ký vào bản tuyên bố bảo mật. Bà Taylor thảo luận về các thủ tục liên
quan đến Covid và việc theo học tại trường. Cô ấy nói rằng các tình nguyện viên được chào đón tại thời điểm
này, tuy nhiên; nếu các trường hợp Covid tăng lên, chúng tôi sẽ phải hạn chế tính khả dụng. Các tình nguyện
viên đã được tư vấn và chỉ nơi cất giữ đồ dùng, các dự án dành cho giáo viên, máy photocopy và máy cán
màng, và bà Honeycutt đã xem qua thông tin về Bản quyền. Cuộc họp được mở ra cho các câu hỏi / câu trả lời
và bà Honeycutt yêu cầu những người tham dự điền vào bản khảo sát và quay lại trước khi rời đi. Cuộc họp kết
thúc vào khoảng 9:15 sáng.

Cuộc họp PM

Cuộc họp đã được Kathy Honeycutt, Điều phối viên Gắn kết Phụ huynh, gọi để sắp xếp lúc 4:30 chiều. Cô ấy
yêu cầu mọi người đăng nhập và mời họ đồ uống giải khát do PTO cung cấp. Bà Honeycutt yêu cầu mọi người
giới thiệu về bản thân. Bà Honeycutt cho biết cách liên hệ với bà qua email khoneycutt.cse@catoosa.k12.ga.us
hoặc gọi cho trường theo số 706-866-6640. Bà Honeycutt đã thảo luận và xem xét Tiêu đề I và vai trò của một
tình nguyện viên, duy trì tính bảo mật và đạo đức, các thủ tục và trách nhiệm, tham gia vào trường và mọi người
đều có lợi. Cô ấy đã thảo luận và xem xét báo cáo bắt buộc, đồng thời đưa Sổ tay Tình nguyện viên và yêu cầu
mọi người ký vào biểu mẫu bảo mật. Cô ấy cho biết nguồn cung cấp được đặt ở đâu và thảo luận về thông tin
Bản quyền. Cuộc họp được mở ra cho các câu hỏi / câu trả lời và bà Honeycutt yêu cầu những người tham dự
điền vào bản khảo sát và quay lại trước khi rời đi. Cuộc họp kết thúc vào khoảng 5 giờ chiều.


