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ĐIỀU	  LỆ	  I	  –	  Học	  Sinh	  
	  
Điều	  1:	  Học	  sinh	  phải	  đi	  học	  đúng	  giờ.	  Học	  sinh	  đến	  lớp	  trễ	  quá	  15	  phút,	  phải	  có	  phụ	  huynh	  đích	  thân	  

dẫn	  đến	  gặp	  Ban	  Điều	  Hành	  hay	  Thầy	  Cô	  phụ	  trách	  lớp	  để	  nhận	  giấy	  phép	  vào	  lớp.	  	  Học	  sinh	  đi	  trễ	  
quá	  8	  lần	  trong	  một	  khoá	  học	  sẽ	  bị	  ở	  lại	  lớp.	  	  

Điều	  2:	  Học	  sinh	  nghỉ	  học.	  Phụ	  huynh	  phải	  viết	  thư	  xin	  phép	  nghỉ,	  hoặc	  báo	  cho	  Thầy	  Cô	  giáo	  phụ	  trách	  
lớp	  biết.	  Học	  sinh	  vắng	  mặt	  3	  lần	  không	  có	  giấy	  xin	  phép	  của	  phụ	  huynh	  sẽ	  bị	  ở	  lại	  lớp.	  

Điều	  3:	  Học	  sinh	  phải	  giữ	  kỷ	  luật	  trong	  lớp,	  lễ	  phép	  với	  Thầy	  Cô.	  Tuyệt	  đối	  tuân	  theo	  sự	  hướng	  dẫn	  
của	  Thầy	  Cô	  và	  hòa	  nhã	  với	  bè	  bạn.	  Học	  sinh	  vi	  phạm	  kỷ	  luật	  và	  tỏ	  ra	  thiếu	  lễ	  độ	  sẽ	  bị	  cảnh	  cáo,	  
nếu	  còn	  tái	  phạm	  sẽ	  không	  được	  tiếp	  tục	  theo	  học	  tại	  Trung	  Tâm.	  	  

Điều	  4:	  Học	  sinh	  phải	  giữ	  vệ	  sinh	  chung	  và	  tài	  sản	  của	  trường	  và	  lớp	  học.	  Tuyệt	  đối	  không	  được	  di	  
chuyển,	  lấy	  cắp	  đồ	  đạc,	  sách	  vở	  cũng	  như	  trợ	  huấn	  cụ	  của	  lớp	  học.	  Mọi	  sự	  thất	  thoát	  có	  bằng	  chứng	  
phụ	  huynh	  phải	  chịu	  trách	  nhiệm	  hoàn	  trả.	  

Điều	  5:	  Các	  điều	  cấm	  	  
a. Không	  được	  mang	  vào	  lớp	  học	  hay	  khuôn	  viên	  nhà	  trường	  các	  vật	  dụng	  bén	  nhọn,	  vũ	  khí,	  

chất	  nổ,	  hay	  drugs.	  
b. Không	  được	  chơi	  games	  điện	  tử,	  chơi	  bài,	  hay	  nghe	  nhạc	  trong	  giờ	  học.	  
c. Không	  được	  ăn	  uống	  trong	  lớp.	  	  
d. Không	  được	  dùng	  điện	  thoại	  trong	  giờ	  học.	  
	  

ĐIỀU	  LỆ	  II	  -	  Phụ	  Huynh	  
	  
Điều	  1:	  Đưa	  và	  rước	  các	  em	  đúng	  giờ.	  Giờ	  học	  từ	  9:00	  sáng	  tới	  12:00	  giờ	  trưa.	  Xin	  phụ	  huynh	  đưa	  học	  

sinh	  đến	  trường	  trước	  giờ	  học	  ít	  nhất	  5	  phút	  và	  đến	  đón	  học	  sinh	  đúng	  giờ.	  
Điều	  2:	  Theo	  dõi,	  khuyến	  khích,	  và	  giúp	  đỡ	  các	  em	  trong	  việc	  học	  tiếng	  Việt.	  	  
Điều	  3:	  Nhắc	  nhở	  và	  kiểm	  soát	  bài	  học	  và	  bài	  tập	  của	  các	  em	  trước	  giờ	  học.	  	  
Điều	  4:	  Hợp	  tác	  với	  trường	  và	  thầy	  cô	  bằng	  cách	  giúp	  các	  em	  hiểu	  rõ	  nội	  quy	  và	  giữ	  kỷ	  luật	  của	  trường.	  
Điều	  5:	  Phụ	  huynh	  không	  được	  theo	  các	  em	  vào	  lớp	  học	  nếu	  không	  có	  sự	  đồng	  ý	  của	  Ban	  Điều	  Hành	  

hoặc	  Thầy	  Cô	  phụ	  trách	  lớp.	  
	  
ĐIỀU	  LỆ	  III	  –	  Trung	  Tâm	  Việt	  Ngữ	  Văn	  Lang	  	  (TTVNVL)	  
	  
Điều	  1:	  TTVNVL	  có	  mọi	  thẩm	  quyền	  áp	  dụng	  các	  biện	  pháp	  kỷ	  luật	  cho	  học	  sinh	  vi	  phạm	  nội	  qui	  nêu	  

trên,	  bao	  gồm:	  chép	  phạt,	  không	  cho	  ra	  chơi,	  mời	  phụ	  huynh	  đến	  trường	  hoặc	  bị	  đuổi	  học.	  
Điều	  2:	  TTVNVL	  có	  mọi	  thẩm	  quyền	  sử	  dụng	  hình	  ảnh	  và	  video	  được	  thu	  trong	  tất	  cả	  các	  sinh	  hoạt	  của	  

Trung	  Tâm.	  	  
Điều	  3:	  TTVNVL	  chỉ	  nhận	  các	  em	  từ	  5	  tuổi	  trở	  lên.	  Đối	  với	  những	  học	  sinh	  mới,	  các	  em	  phải	  ít	  nhất	  biết	  

viết	  nếu	  vào	  lớp	  mẫu	  giáo	  	  (cấp	  1),	  hoặc	  phải	  thi	  xếp	  lớp	  nếu	  vào	  lớp	  lớn	  hơn.	  
Điều	  4:	  TTVNVL	  không	  nhận	  ghi	  danh	  học	  sinh	  mới	  sau	  4	  tuần	  nhập	  học.	  
Điều	  5:	  TTVNVL	  sẽ	  không	  hoàn	  trả	  học	  phí	  của	  học	  sinh	  sau	  4	  tuần	  nhập	  học	  với	  bất	  cứ	  lý	  do	  gì.	  
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