Chương Trình Giáo Lý - Bản Nội Quy Học
Sinh
Để đạt kết quả trong việc rèn luyện Đức Tin Công Giáo và tăng triển đời sống đạo đức, trong phạm vi
Trung Tâm Giáo Dục và Hội Trường Trần Duy Nhất vào giờ học Việt Ngữ và Giáo Lý hàng tuần tại Giáo
Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, các học sinh Giáo Lý cần tuân giữ những điều sau đây:
1. Học sinh phải đi học đầy đủ và đúng giờ: Học sinh đến trễ quá 15 phút phải xin giấy phép vào lớp. Trễ
quá 30 phút sẽ không được vào lớp, trừ khi có phụ huynh dẫn tới tận lớp giao cho Thầy/Cô giáo của em
2. Phải ăn mặc xứng hợp khi đến trường, phải đeo khẩu trang trong lớp học hay khuôn viên trường (nếu còn
dich COVID), phải lễ phép và kính trọng quý thầy cô Giảng Viên Việt Ngữ/Giáo Lý và những người giúp
việc trong Chương Trình Việt Ngữ/Giáo Lý.
3. Học sinh chỉ được phép vào trường 15 phút trước giờ học và ra khỏi trường chậm nhất là 10 phút sau giờ
tan học. Trong giờ học, học sinh không được ra khỏi lớp nếu không có lý do chính đáng và được phép của
Thầy/Cô phụ trách.
4. Học sinh tuyệt đối không được sử dụng điện thoại di động (cell phone) và các dụng cụ điện tử trong lớp
học (Electronic devices: BlackBerry, IPod, MP3 Players, IPads, Tablets, eReaders, Laptop, Notebook,
Camera, Headphones, Headsets, or in-ear Headphones, etc…)
5. Học sinh không học bài hay làm bài, hoặc phá rối trật tự trong lớp, sẽ được gửi lên gặp Ban Điều Hành.
Nếu cần, Ban Điều Hành sẽ thông báo về gia đình học sinh hoặc yêu cầu phụ huynh tới hội kiến với Ban
Điều Hành.
6. Nếu học sinh vắng mặt, phụ huynh phải xin phép trước với Thầy/Cô giáo của em.
7. Học sinh vắng mặt không xin phép quá bốn (4) lần sẽ không được vào học cho đến khi phụ huynh tới hội
kiến với Ban Điều Hành. Nếu vắng mặt không xin phép quá sáu (6) lần, học sinh sẽ bị xóa tên khỏi danh
sách lớp Giáo Lý.
8. Học sinh phải giữ vệ sinh và trật tự chung của trường và lớp: Không ăn uống trong lớp; tuyệt đối không
được di chuyển hoặc lấy cắp đồ đạc, sách vở cũng như trợ huấn cụ của lớp học. Mọi sự thất thoát nếu có
bằng chứng, phụ huynh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
9. Học sinh tuyệt đối không được mang vào lớp học hay khuôn viên nhà trường các vật dụng bén nhọn, chất
nổ, ma túy cũng như vũ khí. Nhà trường có trách nhiệm báo cáo với sở cảnh sát cũng như thông báo cho
phụ huynh, nếu có vi phạm.
10. Đưa đón học sinh: Để an toàn tuyệt đối cho chính con em mình, phụ huynh phải đưa đón con em đúng
giờ. Tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của Ban Trật Tự về vấn đề giao thông lúc đưa cũng như lúc đón.
Tên họ học sinh ………………………………

Lớp ……………..……………………

Phụ huynh ký tên ………….….………………

Ngày:……..……..……..……..……....

Khi lỗi phạm nội quy, tùy theo cấp độ học sinh sẽ bị kỷ luật theo quyết định của Ban Điều Hành sau khi đã tham
khảo với Giảng Viên lớp liên hệ.

Religious Education Program – Student Rules and Regulations
In order to form the Catholic faith and strengthen the Catholic virtues in students’ lives while within
the church premises and within the hours of operation of the education program, all the students and
parents must comply with the following rules and regulations:
1.

Attend class regularly and on time. Students who are more than 15 minutes late may only enter
class with a late pass from the office. If more than 30 minutes late, students may not enter class
unless accompanied by a parent.

2.

Students must dress appropriately and wear a face covering while indoor for school (if
applicable). Be polite and show respect to all Faculty and Staff Members.

3.

Students may arrive no earlier than 15 minutes before classes begin and may stay no later than
10 minutes after classes end. Within the school time, students may not leave their classrooms
without an appropriate reason and permission from their teachers.

4.

Students may not use cell phones or other electronic devices in the classrooms. (Electronic
devices: BlackBerry, IPods, MP3 Players, IPads, Tablets, eReaders, Laptops, Notebooks,
Cameras, Headphones, Headsets, or in-ear Headphones, etc.)

5.

Students who do not study, complete homework assignments or don’t behave properly in class
will be sent to the office. If needed, the office will contact the parents and may request for
conference.

6.

If a student is expected to be absent, the parents must request an excused absence from the
teacher.

7.

After four unexcused absences, students may not attend class until after a parent/office
conference. After six unexcused absences, students are expelled from school.
Students must maintain the general hygiene and order of the school and class: No eating or
drinking in the classroom; absolutely do not move or steal furniture, books as well as classroom
equipment. Parents are fully responsible for any items taken, when evidence exists.

8.

9.

Students may not bring weapons, explosives, sharp objects, illegal drugs, alcohol, or any other
objects that are meant to harm others onto school property. If a violation has been detected, the
office will be required to report it to the police as well as contact the parents.

10.

In order to provide safety for students, parents must drop off and pick up students on time.
Parents must follow instructions from the Safety Committee upon dropping off and picking up
students.

Student Name: …………………………………

Class: …………………………

Parents’ Signature: ……………………………..

Date: ………………………….

When any of these rules are violated, depending on its severity, students will be disciplined by the Holy
Martyrs of Vietnam School Office after discussing with the teachers.

