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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: 
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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.
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6Ӕ�Ĉ7�&+Ë1+��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
(Primary Phone No.) 

SỐ ĐT CHÍNH: _________________________ 
(Primary Phone No.) 

7KH�9DQ�/DQJ�9LHWQDPHVH�6FKRRO�SURYLGH�VWXGHQWV�RI�DOO�UDFH��FRORU��QDWLRQDO�DQG�HWKQLF�RULJLQ�DOO�WKH�ULJKWV��SULYLOHJHV��SURJUDPV��DQG�DFWLYLWLHV�JHQHUDOO\�DFFRUGHG�RU�
PDGH�DYDLODEOH�WR� VWXGHQWV�DW� WKH� VFKRRO�� ,W� GRHV� QRW� GLVFULPLQDWH�RQ� WKH� EDVLV�RI� UDFH�� FRORU�� QDWLRQDO�DQG� HWKQLF�RULJLQ� LQ� DGPLQLVWUDWLRQ�RI� LWV� HGXFDWLRQDO�SROLFLHV��
DGPLVVLRQV�SROLFLHV��VFKRODUVKLS�DQG�ORDQ�SURJUDPV��DQG�DWKOHWLF�DQG�RWKHU�VFKRRO�DGPLQLVWHUHG�SURJUDPV� 

+6�ÿm�KӑF�9LӋW�1Jӳ���������� 

7ҥL�WUѭӡQJ���B_____________

Lớp: BBBBBBBBBBBBBBBB�WҥL�7919/�  Số Học Sinh:  ___________
      &XUUHQW�JUDGH�OHYHO ������������������������ ��6WXGHQW�,' 

    

7rQ�QJѭӡL�QKұQ�ÿѫQ�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

Ngày nhận đơn (date): __________   /  __________   /  ___________ 

Check No. _________� Số Ɵền:  $ _________  .00� 
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+Ӑ�	�7Ç1��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
(Last & First Name)

HỌ & TÊN: ___________________________________ 
(Last & First Name)

Học Sinh: (   )  Cũ
Student: Return

(   )  Mới   
 New

/ӟS��BBBBBBBBBBB_BBBBBB +LӋQ��

ÿDQJ��KӑF��OӟS�� ____________

LIÊN LẠC��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(Relationship)

LIÊN LẠC: ____________________ 
(Relationship)



7+Ð1*��7,1�<�7ӂ�&Ӫ$�+Ӑ& SINH STUDENT'S HEALTH :�

LỚP��*UDGH��                                 SỐ HS��6WXGHQW�,'���BBBBBBBBBBBBBBBBBB

3+È,��*HQGHU���BBBBBBBBBBBB��1*¬<�6,1+��'2%���BBBBBBBBBBBBBB_BB

TRƯỜNG��6FKRRO��� �7UӇӁQJ��9LҵW��1JӋ��9ĉQ��/DQJ____________� 

HỌ & TÊN HS��6WXGHQW�1DPH�� ________________________________

THÀNH PHỐ��&LW\� TIỂU BANG��6WDWH� SỐ VÙNG��=LS�

3ULPDU\�3KRQH�1R� 6HFRQGDU\�3KRQH�1R� 

XIN VUI LÒNG ĐÁNH DẤU DƯỚI ĐÂY CÁC VẤN ĐỀ SỨC KHỎE HIỆN THỜI��0\�FKLOG�KDV�+HDOWK�3UREOHP�V���,I�\HV��SOHDVH�OLVW�SUREOHPV�EHORZ���

.+Ð1*� 

THUỐC CẦN ĐƯỢC UỐNG TẠI TRƯỜNG (MEDICATION TAKEN):
Thuốc�(Medication)�� � Người quy định thuốc (Prescribed by): ____________________

Trong trường hợp cấp cứu, con em của quí vị sẽ được đưa đến PHÒNG CẤP CỨU TẠI BỆNH VIỆN GẦN NHẤT. Chữ ký của quý vị dưới đây là sự đồng ý ủy 
quyền cho nhân viên của nhà trường được phép đưa con em của quý vị đến bệnh viện để cấp cứu. 

In EMERGENCIES requiring immediate medical attention, your child is taken to the NEAREST HOSPITAL EMERGENCY ROOM. Your signature authorizes 
the responsible person at the school to have your child transported to that hospital. 

Tôi ký tên đồng ý và chấp thuận những điều kiện đã được ghi trong văn bản này. 
%\�VLJQLQJ�WKLV�IRUP��,�DJUHH�DQG�DFFHSW�WKH�FRQGLWLRQV�VHW�DERYH 

Chữ Ký Của Phụ huynh học sinh/Người Giám hộ   
(Parent/Guardian Signature) 

     Ghi rõ Họ & Tên 
Print Name (Last, MI, First) 

1Jj\���BBBB�����BBBB���BBBBBB���� 

'' 00 <<<< 

Các nhu cầu hoặc hướng dẫn đặc biệt liên quan đến vấn đề sức khỏe của học sinh��'HVFULEH�RU�VSHFLDO�LQVWUXFWLRQ�UHODWHG�WR�VWXGHQW¶V�KHDOWK�SUREOHP�V��

ĐƠN Y TẾ & KHI KHẨN CẤP (HEALTH & EMERGENCY FORM) 

3DUHQW�*XDUGLDQ¶V�1DPH�V�� 
HỌ & TÊN PHHS/NGƯỜI BẢO HỘ :��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB��SỐ ĐT CHÍNH :��BBBBBBBBBBBBBBBBB�SỐ ĐT PHỤ :BBBBBBBBBBBBBBB

ĐỊA CHỈ (Address): ____________________________________________________________________________________________________________

DỊ ỨNG NGHIÊM TRỌNG : ______________________________________ �� �NGUY HIỂM ĐẾN TÍNH MẠNG?    CÓ:

Những Loại Khác (Other)Hen Suyển (Asthma) Bệnh Tim (Heart Disease) Động Kinh (Seizures) Tiểu Đường Loại (I)/ (II) (Diabetes)



· Theo quy định luật liên bang và điều lệ Trường Việt Ngữ Văn Lang được phép tiết lộ những thông tin sau đây mà không cần qua sự đồng ý trước của quý
phụ huynh: Tên học sinh, sự tham gia trong các sinh hoạt trong trường, bằng cấp và khen thưởng danh dự, hoặc ngày tháng năm học tại trường. Nếu quý
vị không muốn tiết  lộ những thông tin này, xin vui lòng liên lạc trường Việt Ngữ Văn Lang để nộp đơn yêu cầu bằng văn bản.

· Hình học sinh thông thường được sử dụng trong các sách kỷ yếu, bảng thông tin định kỳ, trang mạng và báo Xuân của nhà trường. Nếu quý vị không
muốn hình ảnh của con em quý vị được sử dụng hoặc tiết lộ cho những mục đích này, xin vui lòng liên lạc trường Việt Ngữ Văn Lang để nộp đơn
yêu cầu bằng văn bản.�

· 8QGHU� IHGHUDO� ODZ� DQG� VFKRRO� SROLF\�� 9DQ� /DQJ� 9LHWQDPHVH� 6FKRRO� PD\� UHOHDVH� WKH� IROORZLQJ� LQIRUPDWLRQ� ZLWKRXW� SULRU� SDUHQWDO�
FRQVHQW�������������6WXGHQW�QDPH��SDUWLFLSDWLRQ�LQ�WKH�VFKRRO�DFWLYLWLHV��KRQRUV��DQG�DZDUGV�UHFHLYHG��GDWH�RI�DWWHQGDQFH�DQG�PRVW�UHFHQW�VFKR�RO�DWWHQGHG��,I�
\RX�GR�QRW�ZDQW�WKLV�LQIRUPDWLRQ�UHOHDVHG��SOHDVH�FRQWDFW�9DQ�/DQJ�9LHWQDPHVH�6FKRRO�WR�VXEPLW�D�ZULWWHQ�UHTXHVW�

· 6WXGHQW� SKRWRJUDSKV� DUH� FRPPRQO\� XVHG� LQ� \HDUERRNV�� QHZVOHWWHU�� ZHEVLWHV� DQG� WKH� VFKRRO¶V� /XQDU� 1HZ� <HDU� FDWDORJ�� ,I� \RX� GR� QRW ZDQW� \RXU���
VWXGHQW¶V� SKRWRJUDSK� XVHG� RU� UHOHDVHG� IRU� WKHVH� SXUSRVHV�� SOHDVH� FRQWDFW� 9DQ� /DQJ� 9LHWQDPHVH� 6FKRRO� WR� VXEPLW� D� ZULWWHQ�UHTXHVW��

Tôi đồng ý ký tên cam kết những điều kiện đã được ghi trong đơn ghi danh xin học này là đúng với sự thật.
%\�VLJQLQJ�WKLV�IRUP��,�DJUHH�WKH�LQIRUPDWLRQ�LV�WUXH� 

1Jj\��BBBBB���BBBBB���BBBBBB ���� 
'' 00 <<<< Chữ Ký Của Phụ huynh học sinh/Người Giám hộ  

(Parent/Guardian Signature) 
    Ghi rõ Họ & Tên 
3ULQW�1DPH��/DVW��0,��First)

3(50,66,21�$87+25,=$7,216 

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN 



7919/�KRjQ�WRjQ�NK{QJ�FKӏX�WUiFK�QKLӋP�YӅ�EҩW�Fӭ�WәQ�WKѭѫQJ�KRăF�WKLӋW�KҥL�WjL�VҧQ�QjR�[ҧ\�UD�FKR�KӑF�VLQK��4XL�ÿӏQK�Qj\�VӁ�ÿѭӧF�iS�GөQJ�FKR�QKӳQJ�
WUѭӡQJ�KӧS�VDX�ÿk\�Yj�QKӳQJ�WUѭӡQJ�KӧS�NKiF�Fy�WKӇ�[ҧ\�UD� 

· 7ҩW�Fҧ�FiF�WәQ�WKѭѫQJ�KRăF�WKLӋW�KҥL�[ҧ\�UD�WURQJ�SKҥP�YL�Vӣ�KӱX�KRһF�NLӇP�VRiW�FӫD�WUѭӡQJ�3&&�6RXWKHDVW�&HQWHU��KRһF�FiF�Fѫ�Vӣ�OLrQTXDQ�ÿӃQ�WUѭӡQJ�����
�Yt�Gө�QKѭ�SKzQJ�KӑF��NKX�QӝL�WU~��SKzQJ�yF��FiF�NKX�F{QJ�FӝQJ��EmL�ÿұX�[H��YkQ�YkQ��

· 7ҩW�Fҧ�FiF�WәQ�WKѭѫQJ�KRăF�WKLӋW�KҥL�[ҧ\�UD�WURQJ�SKzQJ�KӑF�KRһF�FiF�VLQK�KRҥW�NKiF�FӫD�WUѭӡQJ�
· 7ҩW�Fҧ�FiF�WәQ�WKѭѫQJ�KRăF�WKLӋW�KҥL�[ҧ\�UD�GR�KӓD�KRҥQ��WUӝP�FҳS��WKӡL�WLӃW��KRһF�QKӳQJ�QJX\rQ�QKkQ�NKiF�
· 7ҩW�Fҧ�FiF�WәQ�WKѭѫQJ�KRăF�WKLӋW�KҥL�[ҧ\�UD�Yu�FiF�KjQK�YL�G��Fӕ�ê�KRһF�EҩW�FҭQ�GR�KӑF�VLQK�KRһF�QKkQ�YLrQ�FӫD�WUѭӡQJ��JLiR�YLrQ�Yj�FiFQKkQ�YLrQ�NKiF���

BBBBBBBB��Nê�WҳF��3++6�KD\�QJѭӡL�JLiP�Kӝ�ÿm�ÿӑF��KLӇX��Yj�ÿӗQJ�ê�YӟL�TXL�ÿӏQK�WUrQ�WURQJ�VXӕW�WKӡL�JLDQ�FRQ�HP�TXt�Yӏ�WKHR�KӑF�WҥL�WUѭӡQJ�919/� 

9DQ�/DQJ�9LHWQDPHVH�6FKRRO��9/96��GLVFODLPV�OLDELOLW\�IRU�DQ\�LQMXULHV�WR�RU�SURSHUW\�GDPDJHV�VXIIHUHG�E\�D�VWXGHQW�UHJDUGOHVV�RI�FDXVH��7KLV�OLDELOLW\ 
GLVFODLPHU�DSSOLHV�WR��EXW�LV�QRW�OLPLWHG�WR��WKH�IROORZLQJ� 

· $Q\�LQMXU\�RU�GDPDJH�VXVWDLQHG�RQ�SURSHUW\�RZQHG�E\�RU�XQGHU�WKH�FRQWURO�RI�WKH�3&&�6RXWKHDVW�&HQWHU��LWV�VXEVLGLDULHV�RU�DIILOLDWHG�LQVWLWXWLRQV�����
�VXFK�DV�FODVVURRPV��UHVLGHQWLDO�XQLWV��VWUXFWXUHV��EXLOGLQJV��SXEOLF�DUHDV�DQG�JURXQGV��SDUNLQJ�ORWV��HWF��

· $Q\�LQMXU\�RU�GDPDJH�LQFXUUHG�ZKLOH�DWWHQGLQJ�D�FODVVURRP�RU�UHODWHG�DFWLYLWLHV�
· $Q\�LQMXU\�RU�GDPDJH�UHVXOWLQJ�IURP�ILUH��WKHIW��WKH�HOHPHQWV�RU�RWKHU�FDXVH�
· $Q\�LQMXU\�RU�GDPDJH�DV�D�UHVXOW�RI�DQ\�DFW�RU�RPLVVLRQ�E\�DQ\�VWXGHQW�RU�VFKRRO�SHUVRQQHO��IDFXOW\�RU�VWDII���

',6&/$,0(5�2)�/,$%,/,7< 

QUI ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VỀ TỔN THƯƠNG VÀ THIỆT HẠI TÀI SẢN 

3DUHQWV�RU�*XDUGLDQV�DFFHSW�WKH�IRUHJRLQJ�GLVFODLPHU�DQG�DJUHH�WR�EH�ERXQG�WKHUHE\�XSRQ�DGPLVVLRQ��UH-DGPLVVLRQ�RU�FRQWLQXHG�HQUROOPHQW�DW�9DQ�
/DQJ 9LHWQDPHVH�6FKRRO� 

BBBBBBBBBB��LQLWLDO���Nê�W̷F��3DUHQWV�RU�JXDUGLDQ�KDV�UHDG��XQGHUVWRRG��DQG�DJUHH�WR�XSKROG�DOO�WKH�DWWDFKHG�VWXGHQW�UXOHV�DQG�UHJXODWLRQV��3++6�
KD\�QJ˱ͥL�JLiP�K͡�ÿm�ÿ͕F��KL͋X��Yj�ÿ͛QJ�ê�YͣL�W̭W�F̫�FiF�ÿL͉X�O͏�WURQJ�E̫Q�Q͡L�TX\�OͣS�K͕F�FͯD�WU˱ͥQJ�ÿ˱ͫF�ÿtQK�NqP�� 

Tôi đồng ý ký tên cam kết những điều kiện đã được ghi trong đơn ghi danh xin học này là đúng với sự thật.
By signing this form, I agree the information is true. 

1Jj\��BBBBB���BBBBB���BBBBBB ���� 
'' 00 <<<< Chữ Ký Của Phụ huynh học sinh/Người Giám hộ

( Parent/Guardian Signature) 
  Ghi rõ Họ & Tên 

3ULQW�1DPH��/DVW��0,��First)
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