Nội Qui Trường Việt Ngữ Hồng Ân:
1. Trường Hồng Ân tha thiết yêu cầu quí phụ huynh tích cực tham gia vào hội phụ
huynh của mỗi lớp và hợp tác cùng ban giảng huấn trong việc theo dõi và hướng dẫn
cho các em trong phần bài làm nhà của mỗi tuần. Xin phụ huynh kiên nhẫn khuyến
khích các em nói tiếng Việt ở nhà.
2. Liên lạc với Thầy Cô chủ nhiệm hoặc ban giảng huấn của trường
http://www.trinhvuongeverettwa.org/hongan/
3. Giờ học Cho lớp 10:00 giờ sáng đến 11:30. Vì sự an toàn của các em học sinh, cho
nên xin phụ huynh đưa các em học sinh đến trường trước giờ học 10 phút và yêu cầu
phụ huynh đến đón các em học sinh đúng giờ.
4. Vắng mặt Học sinh phải đi học đúng giờ và liên tục. Nếu vắng mặt, xin phụ huynh
phải goị điện thoại hoặc email cho ban điều hành hoặc Thầy Cô giáo phụ trách lớp
biết. Nếu học sinh vắng mặt 3 buổi liên tục mà không có giấy xin phép của phụ huynh,
sẽ không được tiếp tục theo học khóa hiện tại.
5. Kỷ luật Học sinh nên phải tuân theo tất cả các nội qui của nhà trường, tác phong
nghiêm chỉnh, và vâng lời Thầy Cô. Học sinh đi học luôn phải có sách vở và bút viết.
Xin phụ huynh nhắc nhở các em trước khi rời nhà. Nếu làm mất sách, học sinh phải
mua lại $10 mỗi cuốn. Học sinh không được chạy và làm ồn trong trường học.
6. Học tập Học sinh phải giữ trật tự im lăng trong lớp khi Thầy Cô giảng bài, khônng
được nói chuyện riêng, đùa giỡn trong lớp, không dược nghe nhạc hoặc nói chuyện
điện thoại trong lớp. Học sinh phải tham dự đầy đủ các kỳ thi trong khóa, và phải làm
đầy đủ các bài tập mỗi tuần. Bài tập ở nhà phải có chữ ký của phụ Huynh trước khi
nộp bài cho Thầy Cô. Nếu vắng mặt trên 4 buổi học dù có lý do chính đáng, cũng sẽ bị
ở lại lớp. Học sinh nào không làm đủ các bài tập hơn 3 lần, nhà trường sẽ trực tiếp
liên lạc với phụ Huynh, nếu học Sinh không thay đổi sẽ không được học tiếp.
7. Vệ sinh Học sinh phải gìn giữ vệ sinh chung của trường và lớp học, giữ gìn phòng
vệ sinh sạch sẽ. Không được xả rác bừa bãi, vẽ bậy trên tường hoặc bàn ghế. Tuyệt đối
không được di chuyển bàn ghế,cũng như dụng cụ trong lớp học.
8. Học cụ Học sinh chỉ được mang tập, sách, bút, mực và đồ dùng cần thiết cho việc
học tập. Xin tắt điện thoại cầm tay.

