Tìm Trang Mạng của Trung Tâm Tình Nguyện Quận Montgomery (MCVC)
cho Dịch Vụ Học Vấn Học Sinh

Tìm Các Cơ hội SSL MCPS
Bước 1: Bấm vào “MCPS SSL” dưới “Search By” trong hộp tìm kiếm màu đỏ trên cùng.
Bước 2: Sử dụng Search Tools- Công cụ Tìm để tìm và/hoặc lọc các cơ hội:
 Để tìm kiếm theo Keywords- Từ khóa, hãy ghi các từ trong hộp này (ví dụ như đói,
trẻ em, động vật, v.v.):
 Để lọc các cơ hội, hãy sử dụng tính năng “Filter By”:
(trên Thiết bị di động, bấm vào biểu tượng cờ lê
để hiển thị các chọn lựa bộ lọc)
Mỗi bộ lọc chứa một hộp tìm
tùy chỉnh.
Bạn có thể xếp/cho thêm bao
nhiêu bộ lọc tùy thích để tìm
cơ hội tốt nhất cho mình!

Bước 3: Khi tìm thấy một cơ hội mà bạn quan tâm, hãy bấm vào nút “RESPOND”-Trả
lời để gửi thông điệp quan tâm trực tiếp qua mạng.
Nếu bạn muốn gọi điện hoặc gửi email cho tổ chức, hãy tìm thông tin liên hệ của họ bằng
cách bấm vào trang Organization- Tổ chức ở bên phải Opportunity Description- Mô tả
Cơ hội.
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Tìm kiếm các Tổ chức SSL MCPS
Bước 1: Bấm vào “Organizations” dưới “Search By” trong hộp tìm màu đỏ phía trên
cùng.
Bước 2: Trong Search Tools- Công cụ
Tìm, hãy sử dụng tính năng “Filter By”,
và chọn “Name”- Tên.

Bước 3: Ghi tên tổ chức vào hộp tìm và bấm "Search."
Bước 4: Bấm vào trang Organization- Tổ chức. Nếu bạn thấy
biểu tượng MCPS SSL này trong phần của “What We Do”,
bạn có thể kiếm được giờ SSL để phục vụ với tổ chức này.
Bước 5: Cuộn xuống để xem bất kỳ Organization Opportunities- Cơ hội tổ chức nào đã
đăng.
Bước 6:
nhất của tổ chức này.

Bấm vào nếu bạn muốn cập nhật thường xuyên cơ hội mới

Tìm kiếm Cơ hội theo Ngày Cụ thể

Bấm vào liên kết Lịch để tìm cơ hội cụ thể theo ngày. Bấm vào một cơ hội cụ thể. Nếu bạn
thấy biểu ngữ này ở đầu trang Cơ hội, thì bạn có thể kiếm được giờ SSL.
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