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Nội Qui Học Sinh 
 
 

Nhằm thực hiện đuợc hiệu quả việc học tập cũng như bảo vệ an toàn chung cho tất cả học sinh, HĐQT và Khối Học Vụ đã 
qui định những nội qui như sau:  
 

Tất cả học sinh thuộc truờng Việt Ngữ phải tuân hành các điều qui định sau đây: 
 

1. Học sinh phải đi học chuyên cần và đúng giờ. Học sinh đến lớp trễ 15 phút sau giờ học phải có phụ huynh đích thân 
dẫn tới lớp học thì mới đuợc vào lớp. Sau 3 lần đi trễ, nếu vẫn còn tiếp tục vi phạm, mỗi lần đi trễ sẽ đuợc xem như 
là 1 lần vắng mặt. 
 

2. Học sinh nghỉ học phải có thông báo của phụ huynh truớc với Ban Giám học hoặc với Thầy Cô giáo phụ trách lớp, 
hoặc phải mang theo giấy xin phép của phụ huynh trình bày lý do nghỉ học tuần vừa qua. 

3. Học sinh đến truờng phải mặc quần áo sạch sẽ gọn gàng và trang nhã. 
 

4. Học sinh phải tham dự  đầy đủ các kỳ thi trong khóa học, phải làm đầy đủ bài tập trong lớp học cũng như bài tập 
làm ở nhà mỗi tuần. Nếu không làm đầy đủ bài vở sẽ bị cảnh cáo và nhà truờng sẽ làm việc với PHHS. 

 

5. Học sinh phải tôn trọng các cá nhân khác: Nhân viên thuộc BĐH, KHV, các PHHS và các bạn học sinh cùng truờng. 
Vi phạm kỷ luật và tỏ ra thiếu lễ độ sẽ bị cảnh cáo và nhà truờng sẽ làm việc với PHHS. 
 

6. Học sinh phải giữ kỷ luật trong lớp, hòa nhã không được gây sự đánh nhau với bạn cùng lớp, không đuợc nói 
chuyện, không đuợc có hành vi phạm thuần phong mỹ tục, không đuợc chơi các trò chơi có tính cách cờ bạc trong 
lớp và khuôn viên nhà truờng, tuyệt đối tuân theo sự huớng dẫn của Thầy Cô giáo trực tiếp phụ trách. Vi phạm kỷ 
luật và tỏ ra thiếu lễ độ sẽ bị cảnh cáo, nếu còn tái phạm sẽ không đuợc tiếp tục theo học trong một thời gian hoặc 
vĩnh viễn. 
 

7. Học sinh phải gìn giữ vệ sinh chung trong khuôn viên trường và lớp học.  Tuyệt đối không đuợc di chuyển bàn ghế, 
đồ đạc, sách vở cũng như những dụng cụ giảng dạy của lớp học. Không đuợc mang thức ăn và nuớc giải khát vào 
trong khu vực các lớp học và hành lang của nhà truờng. 
 

8. Học sinh tuyệt đối không đuợc mang vào lớp học hay khuôn viên truờng các vật dụng nguy hiểm như: vật bén nhọn, 
chất nổ, ma túy, hóa chất cũng như vũ khí. Học sinh nào vi phạm sẽ bị đuổi học vĩnh viễn. Trong lớp học, học sinh 
không đuợc sử dụng các máy trò chơi điện tử, máy nghe nhạc, không đuợc mở và xử dụng điện thoại cầm tay. Nếu 
vi phạm sẽ bị tịch thu các vật dụng nêu trên trong giờ học và nhà truờng sẽ gởi giấy cảnh cáo đến phụ huynh học 
sinh. 
 

9. Học sinh phải tham dự các sinh hoạt của truờng duới sự huớng dẫn của BĐH và Thầy Cô giáo. 
 

10. PHHS có trách nhiệm đón con em đúng giờ.  Nếu không thể đến đúng giờ vì bất cứ lý do gì, PHHS phải có trách 
nhiệm gọi báo nhà trường qua số điện thoại  503-256-9336  Nếu nhà trường không liên lạc được với PHHS sau 
4:00 giờ chiều, nhà trường sẽ báo cho cảnh sát và giao học sinh cho cảnh sát.  Nếu PHHS đến trễ 

 
_ Lần I :  Trường sẽ yêu cầu PHHS viết bản cam kết. 
_Lần II :  Mời PHHS họp với đại diện HĐQT. 
_Lần III : Trường sẽ ra quyết định không cho phép học sinh tiếp tục theo học. 
 
 

 
 
 
 
 

       

Tên HS: 
Lớp: 
Ngày ghi danh: 
Thanh toán bằng: 
Người nhận: 



 

 

Trường Việt Ngữ Văn Lang 
Van Lang Vietnamese Nonprofit School 
1630 SE 92nd Avenue, Portland, OR  97216 
P.O. Box 16340, Portland, OR  97292-6340 
Tel: (503) 256-9336 
E-mail: contact@vanlangoregon.org 
Website: www.vanlangoregon.org 

 
 
 
 

Student Rules and Regulations 
 
 

In order to provide for a safe and effective learning environment, all students must adhere to the following rules: 
 

1. Students must attend class on time. If a student is more than 15 minutes late, a parent/guardian must accompany the 
student to class.  After three incidents of tardiness, and the student continue to arrive late to class, then each late 
arrival will be marked as an absence. 
 

2. In the event that a student must miss class, a parent/guardian must notify the teacher in advance or provide a written 
notification at the next class meeting. 
 

3. Students must dress appropriately to class; no ripped or revealing attire will be permitted in the classroom. 
 

4. Students must complete all assigned class-work and homework.  Students failing to complete assigned work will 
be warned and the school will notify parents/guardian. 
 

5. Students must respect all individuals: teachers, teaching assitant, staff members, parents, and fellow classmates. 
Any students showing disrespect will receive a warning and parents/guardian will be contacted. Repeated offenders 
may be subject to suspension and/or expulsion. 
 

6. Students must demonstrate appropriate behavior in the classroom. Students are prohibited from gambling in the 
classroom or on the school premises.  Violators will be suspended or expelled. 
 

7. Students must keep the classroom and the school clean.  Do not move desks, tables, and chairs or remove school 
supplies from the classroom. No food or drinks are allowed in the classroom. 
 

8. Students are prohibited from bringing weapons to school. These include, but are not limited to: sharp objects, 
explosives, lighters and guns.  No recreational drugs are allowed in the classroom or on school premises.  Violators 
will be permanently expelled. Students are not permitted to use computer games, music players, or cell phones in 
the classroom. In the case of such an incident, the item will be confiscated during school hours and parents/guardian 
will be notify. 
 

9. Students must attend school activities under the guidance of the Safety Committee and teachers. 
 

10. It is the parents’ responsibility to pick up their children on time.  If you are not able to come to pick up your children 
on time for any reason, please call our school at 503-256-9336 If the school is unable to get a hold of you or 
your emergency contacts, your children will be handed over to the custody of the police.  If the parent come late 
the first time, the school will request a written action plan from the parent to avoid future occurrences.  For the 
second time, the parent will be invited to meet with the school representatives.  After the third time, the student will 
not be allowed to continue enrollment for the remainder of the school year.  Failure to follow this policy will serve 
as the basis of immediate expulsion. 

 
 
 


