EASTVIEW CHURCH
VSL PROGRAM
NỘI QUY HỌC SINH | POLICIES
1. Học sinh phải đi học đúng giờ và liên tục. Học
sinh đến lớp trễ quá 15 phút, phải có phụ huynh
đích thân dẫn tới lớp.
2. Học sinh nghỉ học phải được phụ huynh báo trước
với giáo viên hoặc phải mang theo giấy xin phép
của phụ huynh khi trở lại lớp. Học sinh vắng mặt 3
buổi liên tiếp mà phụ huynh không xin phép thì
được coi như học sinh đã bỏ học.
3. Học sinh đến lớp trễ (hơn 15 phút) 5 buổi liên tiếp,
không có lý do chính đáng sẽ không được lên lớp.
4. Học sinh phải giữ kỷ luật trong lớp, tuyệt đối tuân
theo sự hướng dẫn của giáo viên trực tiếp phụ
trách và hoà nhã với bạn bè. Vi phạm kỷ luật và tỏ
ra thiếu lễ độ sẽ bị cảnh cáo.
5. Học sinh phải tham dự đầy đủ các kỳ thi trong
khóa và phải làm đầy đủ bài tập mỗi tuần.
6. Học sinh tuyệt đối không được mang vào lớp học
hay khuôn viên nhà trường các vật dụng bén nhọn,
chất nổ, ma tuý cũng như vũ khí.
7. Học sinh phải giữ gìn vệ sinh chung của trường và
lớp học. Tuyệt đối không được di chuyển, phá
hoại đồ đạc, sách vở, dụng cụ của lớp học. Phụ
huynh phải chịu trách nhiệm và bồi thường cho
mọi sự thiệt hại nếu nhà trường có bằng chứng.
8. Học sinh không được tự ý rời khỏi lớp trong giờ
học và trong giờ ra chơi. Không được ra khỏi
phạm vi khuôn viên của trường.
9. Để bảo đảm an toàn cho con em chúng ta, nhà
trường yêu cầu phụ huynh phải đón con em đúng
giờ. Nếu đón trễ, phụ huynh cần phải gọi điện
thoại thông báo cho giáo viên phụ trách lớp.
10. Học sinh nếu cần phải ra về sớm trước giờ tan học
cần phải có giấy phép ghi rõ ngày, tháng, giờ giấc,
điện thoại phụ huynh và lý do để trình cho giáo
viên phụ trách lớp. Phụ huynh hoặc người nhà phải
đích thân đến tận lớp để ký giấy phép và đón con
em mình.

1. Students must attend class on time and regularly.
Students arriving more than 15 minutes must be
accompanied by a parent.
2. Parent must call or provide a note explaining
reason for absent. Students who are absent for 3
consecutive days without reason from parent will
be considered withdrawn from the class.
3. Students who arrive more than 15 minutes late and
for 5 consecutive days will not be able to advance
to the next class level.
4. Students must be respectful in class, follow all
rules and instructions of teachers and get along
with other students. Disruptive students will be
given a warning.
5. Students must participate in all quizzes and tests
and must turn in all homework each week.
6. Students must not carry into the class or church
property any illegal drugs, alcohol, sharp object, or
weapons of any sort.
7. Students must keep class room and church
property clean at all time. During class, students
must not move around, break equipment, books,
etc. Parents are responsible for any damaged
property or equipment of the class and church
property caused by his/her child.
8. Students must not leave the class room or the
church premises without permission.
9. For safety purposes, we request that parents pick
up students on time. In an event that a parent will
arrive late, he/she must call and let the teacher
know of the situation.
10. If a student must leave early before the normal
class ending time, a note from a parent is required
to let the teacher know of the date, time the student
will be dismissed. A parent or a designated adult
must pick up the student and sign him/her out.

Ghi Chú | Notes:


Nếu vi phạm các điều trên, VSL sẽ áp dụng các biện
pháp kỷ luật cho học sinh bao gồm: chép phạt; bị đuổi
học vĩnh viễn.



Violation of the above policies are grounds for
discipline including but not limited to: loss of grade
and/or permanently expelled from VSL program.



VSL được quyền sử dụng hình ảnh và video được thu
trong tất cả các sinh hoạt của trường.



VSL reserve the right to use pictures and videos of
class activities for promotional purposes.



VSL được quyền thay đổi NỘI QUY bất cứ lúc nào.



VSL reserve the right to make changes to its Policies
at any time.

