
St. Elizabeth Ann Seton Catholic Church (SEAS) 
Vietnamese CCE & Vietnamese Language/Culture Program 

Chương Trình Giáo Lý & Việ t Ngữ 

6646 Addick Satsuma Rd. Houston, TX 77084 

 

Nội Quy Và Kỷ Luật Của Trường Giáo Lý Và Việt Ngữ SEAS 

Hợp tác của phụ huynh:  

 

Trường Việt Ngữ SEAS tha thiết yêu cầu quí phụ huynh tích cực tham gia vào Hội Phụ Huynh Học Sinh 

và hợp tác cùng ban giảng huấn trong việc theo dõi và hướng dẫn cho các em trong phần bài làm ở nhà 

của mỗi tuần. Xin phụ huynh kiên nhẫn khuyến khích các em nói tiếng Việt ở nhà. 

 

Liên lạc với         Thầy Tóan Pham 

Ban Giám Hiệu Chương Trình Việt Ngữ và Giáo Lý: Điện thư: tpham@seascatholic.org 

 

 Việt Ngữ - Thầy Toán Phạm qua email: tpham@seascatholic.org  

 Giáo Lý – Thầy Anthony Trung Nguyen nguyen.anthony71@gmail.com 

 

Nội Quy 
 

Điều 1:  Giờ học Việt Ngữ: 4:00PM – 5:25PM 

  Bữa ăn nhẹ:  5:30PM – 5:55PM 

  Giờ học Giáo Lý: 6:00PM – 7:30PM 

    

Xin phụ huynh đưa con em đến trường trước giờ học 10 phút và đến đón con em đúng giờ.  Học sinh đi 

trễ nhiều lần sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm.  

 

Điều 2: Học sinh phải đi học đúng giờ và liên tục.  Nếu học sinh vắng mặt phụ huynh phải thông báo cho 

Thầy Cô giáo phụ trách lớp biết.  Khi học sinh đi học lại phải có thư xin phép của phụ huynh và  nộp 

đầy đủ bài làm ở nhà.  Học sinh nào vắng mặt từ 3 buổi trở lên mà không có thư xin phép của phụ huynh, 

sẽ không được tiếp tục theo học cho đến hết năm.  Năm tới nếu ghi danh học lại sẽ đương nhiên bị ở 

lại lớp.  Học sinh nào vắng mặt trên 4 buổi học dù có thư xin phép của phụ huynh cũng sẽ bị ở lại lớp. 

 

Điều 3: Học sinh phải tuân theo kỷ luật và nội quy của Trường GL và VN SEAS.  Học sinh nào cố tình 

vi phạm nghiêm trọng và nhiều lần sẽ bị đuổi học. 

 

Điều 4: Học sinh phải làm đầy đủ các bài tập và tham dự đầy đủ các kỳ thi trong khóa.  

Học sinh nào không làm bài tập hơn 3 lần sẽ bị ở lại lớp. 

 

Điều 5: Học sinh phải gìn giữ vệ sinh chung trong lớp và trong trường học, kể cả phòng vệ sinh.  

 

Điều 6: Học sinh phải mang đầy đủ tập, sách, bút, và đồ dùng cần thiết cho việc học tập.  

Học sinh nào không mang đầy đủ sách vỡ, bút mực và đồ dùng cần thiết cho việc học tập sẽ không được 

vào lớp mà sẽ bị gởi xuống Ban Giám Hiệu để ngồi chờ phụ huynh đến dón. Nếu học sinh làm mất sách 

thì phải mua lại. 

mailto:tpham@seascatholic.org


Kỷ Luật 

1. Học sinh phải mặc đồng phục của trường SEAS hoặc TNTT khi đi học. 

2. Học sinh phải hòa nhã, lễ độ và vâng lời Thầy Cô.  

3. Học sinh không được nói chuyện ồn ào làm mất trật tự hay làm việc riêng trong lớp. 

4. Học sinh chỉ được phép ra ngoài lớp trong giờ học khi giáo viên cho phép. 

5. Học sinh không được di chuyển hay phá phách bàn ghế và dụng cụ trong lớp học, nếu làm hư 

hỏng thì phải sửa chữa hoặc bồi thường.  

6. Học sinh không được ăn uống trong lớp học. 

7. Học sinh không được sử dụng điện thoại cầm tay, máy nghe nhạc trong giờ học. 

8. Học sinh không được chạy, nhảy, mở nhạc quá lớn và làm ồn trong trường học.  

9. Học sinh không được ngắt hoa, bẻ cây, chạy dẫm lên thảm cỏ và bồn hoa tại nhà trường. 

10. Học sinh không được mang theo các vật bén nhọn, chất nổ, vũ khí, hóa chất độc hại hoặc ma túy 

vào lớp học hay khuôn viên trường, nếu vi phạm sẽ bị giao cho cảnh sát thụ lý và sẽ bị đuổi 

học. 

11.  Học sinh không được tham dự những trò chơi hung bạo hay vượt qua khỏi phạm vi sân chơi cho 

phép. 

12. Học sinh không được dọa nạt, ức hiếp hoặc hành hung bạn học, nếu vi phạm có thể bị đuổi học. 

13. Học sinh không được dẫn đưa người ngòai vào trường, lớp khi chưa có phép của Ban Giám Hiệu. 

14.  Học sinh phải nghe theo lời chỉ bảo của các vị phụ huynh đến giúp nhà trường trong các vai trò 

như gìn giữ vệ sinh hoặc trông nom trật tự tại sân chơi.  

15. Học sinh phải tuân theo sự điều động, hướng dẫn của thầy cô trong những sinh họat do nhà 

trường tổ chức. 

16. Học sinh phải có giấy xác nhận cho phép của phụ huynh để tham dự những sinh hoạt do nhà 

trường tổ chức tại những nơi ngòai khuôn viên nhà trường. 

 


