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Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, OLPH
2619 Cedar St, Everett, WA 98201
Điện thoại (425)-349-7014
_______________________________________________

Nội Quy

Việt Ngữ & Giáo Lý
Trọng tâm của bản Nội Quy là khích lệ việc học tập, tao một môi trường lành mạnh cho học sinh
tôn vinh tinh thần “tiên học lễ, hậu học văn”. Đồng thời khuyến khích học sinh tôn sư trọng đạo,
cư xử hòa nhã với các bạn học.
Trách nhiệm Học Sinh:
Đi học đúng giờ theo quy dinh của nhà trường.
Luôn mặc quần áo sạch sẽ và kín đáo/đồng phục Thiếu Nhi Thánh Thể.
Khi đi học, phải mang sách, bút, và vở.
Luôn tôn trọng Thầy Cô và các bạn. Không chửi thề, nói lớn tiếng, gây gỗ, hoặc đánh
nhau.
5. Trong lớp phải cố gắng lắng nghe và hỏi lại thầy cô nếu chưa hiểu hoặc không hiểu bài.
6. Không nói chuyện, sử dụng điện thoại di động, hoặc các loại trò chơi điện tử trong giờ
học (và trong sinh hoạt, Thánh Lễ)
7. Không ra khỏi lớp khi chưa có phép của Thầy Cô.
8. Không xả rác, không vẽ và viết lên bàn ghế hay vách tường.
9. Không ăn uống hoặc nhai kẹo cao su (chewing gum) trong lớp.
10. Không hút thuốc, mang lửa, súng hoặc đồ vật bén nhọn tới trường /Giáo Xứ.
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Trách Nhiệm Phụ Huynh:
1. Phụ huynh của các em theo học lớp Việt Ngữ (và Giáo Lý) phải giúp quý Thầy Cô ít nhất
một (1) lần (cho mỗi học sinh) trong một năm học.
2. Phụ huynh phải báo cho nhà trường biết khi các em nghỉ học, hoặc cần xin phép về sớm.
3. Các em đến lớp 10 phút sau khi lớp bắt đầu, sẽ được kể là đến trễ. Ba (3) lần trễ học sẽ bị
kể là vắng mặt một (1) ngày học. Nếu vắng mặt (4) lần trong toàn niên học các em sẽ
không được lên lớp.
4. Khi học sinh mất sách Giáo Khoa, phụ huynh phải mua sách cho con em.
5. Đón con em đúng giờ. Sau khi tan học nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm về con em
của quý vị.
6. Học sinh vi phạm kỷ luật ba lần, nhà trường sẽ báo cho phụ huynh biết để cùng tìm cách
giúp các em gìn giữ tác phong và hạnh kiểm của con em.
7. Phụ huynh học sinh chiu trách nhiệm khi học sinh không có phép của thầy cô giáo (và
huynh trưởng) mà rời khỏi khuôn viên trường học trong giờ học (hoặc giờ học giáo lý,
giờ sinh hoạt thiếu nhi)
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Phụ Huynh Cộng Tác:
1. Tình nguyện phụ giúp các em trong lớp học và những sinh hoạt do trường tổ chức.
2. Đưa đón con em về đúng giờ. Khi đưa đến trường, chỉ ra về khi chắc rằng con em mình
đã vào lớp học.
3. Kiểm soát, giúp các em ôn và làm bài tập ở nhà rồi ký nhận.
4. Quan tâm và nhắc nhở các em giữ những điều quy định của trường.
5. Thời hạn hoàn lệ phí: Trước ngày khai giảng 100%; Sau ngày khai giảng 4 tuần 50%;
Sau ngày khai giảng 8 tuần 25%; Sau đó 0%.

