
 

 

Trách Nhiêṃ Phu ̣Huynh 
 

Trường GLVN trong nỗ lực giúp phụ huynh chu toàn sứ mạng dạy dỗ và hướng 

dẩn con em theo giáo huấn của Giáo Hội, xin tất cả phụ huynh tích cực tham gia 

vào những trách nhiệm dưới đây để giúp con em chúng ta có một môi trường học 

vấn tốt đẹp, an vui và đạt được nhiều thành quả mỹ mãn.  
 

1. Tiếp tay với Ban Giám Hiệu và các giáo viên, ở trường cũng như ở nhà: khuyến khích và giúp con em 

ôn bài, làm bài tập ở nhà và giữ đúng nội quy nhà trường.  

2. Đưa con em đến trường trước giờ học 10 phút và đón con em về đúng giờ. Không kêu gọi các em ra 

về sớm trong giờ học hoặc trong thánh lễ. Nếu phụ huynh muốn đón con em trước giờ tan học, phụ 

huynh cần phải đến tận lớp nhằm bảo vệ sự an toàn cho các em. Nghĩa là các em sẽ không được phép 

tự động tan hàng ngũ để ra về. 

3. Liên lạc trực tiếp với các giáo viên phụ trách lớp khi xin phép cho các em nghỉ học, đến trễ hoặc về 

sớm.  

4. Nhằm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa nhà trường và gia đình, xin phụ huynh liên lạc trực tiếp với 

Ban Giám Hiệu Trường GLVN và đại diện hội PHHS khi phải giải quyết những bất đồng mâu thuẩn. 

Tránh tranh cãi lớn tiếng với giáo viên trong lớp học hoặc khi có sự hiện diện của học sinh.  

5. Tham dự các buổi họp phụ huynh và thực hiện đầy đủ các công tác nhà trường yêu cầu: các công tác 

trực mỗi năm ít nhất là hai lần theo thời khóa biểu của hội PHHS đề ra và sinh hoạt như trông coi 

việc sắp xếp bàn ghế trước và sau giờ học, bảo vệ, điều động và phục vụ học sinh, trước và trong giờ 

học thường xuyên trực bên ngoài hành lang để đưa con em đi nhà vệ sinh khi cần nếu lớp học chỉ 

có một thầy/cô giáo, hoặc ra chơi cũng như dọn dẹp khuôn viên nhà trường sau giờ giải lao.  

6. Chúng tôi (Tổng Giáo Phận Portland, OR và Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc) sẽ không chịu trách 

nhiệm với mọi sự cố xảy ra với các em học sinh trong giờ chơi cũng như sinh hoạt.  

a. Phụ huynh hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có trường hợp các em đánh nhau gây thương tích.  

b. Trường hợp khẩn cấp: Thầy Cô hoặc Nhà Trường sẽ liên lạc phụ huynh theo số điện thoại 

ghi sẵn trong đơn ghi danh. Nếu gọi cho phụ huynh không được, thì nhà trường bắt buộc 

gọi emergency 911 để đưa con em đi nhà thương hay bác sĩ trong trường hợp khẩn cấp. 

Phụ Huynh hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi chi phí y tế cho con em của mình khi có trường 

hợp phải đến nhà thương hoặc bác sĩ.  

c. Phụ huynh sẵn sàng thông cảm và sẽ không làm khó hoặc kiện tụng các giáo viên, hay Giáo Xứ 

vì bất cứ tai nạn rủi ro nào có thể xảy đến cho con em trong lớp cũng như trong giờ sinh hoạt.  
 

7. Thông báo cho Trường GLVN những thay đổi địa chỉ hoặc số điện thoại liên lạc, để tiện việc thông 

báo trong những trường hợp khẩn cấp cho con em.  

8. Phụ huynh không được vào phụ lớp ngoại trừ những trường hợp đặc biệt. Nếu có trường hợp đặc biệt, 

phụ huynh cần thông qua với Ban Giám Hiệu trước khi vào phụ lớp. Khi phụ huynh vào phụ lớp học 

không mang theo con nhỏ. 

9. Nếu cần thay đổi lớp hoc̣, phu ̣huynh và hoc̣ sinh cần phải hoàn tất các đơn và thủ tuc̣ trong vòng 30 

ngày sau khi Khai Giảng. 

10. Trường hợp học sinh muốn chuyển lên lớp cao hơn cần phải hội đủ các điều kiện sau: 

a. Phải có lý do chính đáng. 

b. Cần sự chấp thuận của BGH, thầy cô chủ nhiệm của lớp đang học và lớp muốn chuyển. 

c. Thời hạn được xét duyệt cho chuyển lớp là 1 tháng kể từ ngày Khai Giảng năm học. 

d. Phụ huynh cần hoàn tất đơn xin chuyển lớp. 



 

 

 

Nội Quy Đối Với Học Sinh 
 

 

 

 

1. Học sinh luôn đi học và đến lớp đúng giờ. Nếu trễ 10 phút, phải có phụ huynh dẫn đến gặp thầy cô 

phụ trách để cho biết lý do. Học sinh đi học trễ hoặc vắng mặt sẽ bị ảnh hưởng đến điểm chuyên cần.  

2. Khi vắng mặt, phải thông báo cho thầy cô phụ trách. Nếu không, khi trở lại học, phải có giấy xác nhận 

với chữ ký của phụ huynh. Nếu vắng mặt ba lần liên tiếp mà không có lý do chính đáng, học sinh phải 

cùng phụ huynh đến gặp Ban Giảng Huấn Trường GLVN để tìm giải pháp.  

3. Khi đến lớp, học sinh phải đem theo đầy đủ sách vở, giấy viết và bài làm.  

4. Tuyệt đối không mang kẹo cao su (chewing gum), đồ chơi (games), hoặc các đồ vật điện tử vào trường, 

lớp, và nhà thờ. Nếu vi phạm, các đồ vật này sẽ bị tịch thu và phụ huynh sẽ phải gặp Ban Giảng Huấn 

Trường GLVN để nhận lại.  

5. Tuyệt đối không mang theo những vật dụng nguy hiểm như dao, súng, bật lửa, lưỡi lam v.v., đến 

trường, lớp học. Học sinh vi phạm sẽ phải chịu những biện pháp kỷ luật và phụ huynh phải làm việc 

với BGH Trường GLVN để tìm biện pháp giải quyết. Học sinh tái vi phạm có thể bị nghỉ học mà 

không được hoàn trả lệ phí và học phí ghi danh.  

6. Tuyệt đối tôn trọng những tài sản, vật dụng của nhà trường. Phụ huynh sẽ phải chịu trách nhiệm sửa 

chữa, bồi thường cho những hư hại, thất lạc do con em mình gây ra.  

7. Tại trường lớp, phải lễ phép, nghe lời thầy/cô, tuân giữ kỷ luật, và hòa đồng với mọi người. Học sinh 

gây gỗ hoặc ẩu đả tại trường sẽ bị nghiêm phạt và, nếu tái phạm, có thể bị nghỉ học mà không được 

hoàn trả lệ phí và học phí ghi danh.  

8. Học sinh đến trường quần áo phải chỉnh tề, đừng quá hở hang, gây chú ý và có những từ ngữ hoặc 

hình ảnh không thích hợp trong trường lớp.  

9. Học sinh phải giữ kỷ luật, vệ sinh chung trong trường, lớp học, và phòng vệ sinh.  

10. Học sinh được mời tham dự thánh Lễ Chúa Nhật với cộng đoàn và ngồi chung với các học sinh khác. 

11. Hoc̣ sinh cần phải hoàn tất chương trình Giáo Lý Thêm Sức lớp 8 & 9 trước khi nhâṇ Bí Tích Thêm 

Sức. 


