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                                       Nội Quy của TTVN Văn-Lang 
 
1. Học sinh đi học phải đúng giờ, nếu trễ quá 30 phút, phụ huynh phải dẫn con em vào văn phòng để lấy thẻ vào lớp. Học sinh phải xếp 
hàng trước sân/hành lang để được thầy cô dắt vào phòng học, không được tự ý đi vào các phòng học. 
 
2. Học sinh nghỉ học phải được phụ huynh xin phép trước với nhà trường. Học sinh vắng mặt hai (2) buổi học liên tục không được phụ 
huynh xin phép trước sẽ không được tiếp tục theo học tại trường. Trường hợp học sinh cần về sớm, phải được phụ huynh đến trường xin 
phép và đón về.  
 
3. Học sinh đến trường phải ăn mặc gọn gàng, kín đáo. Học sinh phải lễ phép, vâng lời thầy cô giáo và nhân viên của trường; phải hòa nhã, 
tôn trọng bạn học cùng lớp, cùng trường. 
 
4. Học sinh không được ở trong lớp trong giờ ra chơi; không được đi ra khỏi phạm vi sân chơi, không được đi trên cỏ và rượt đuổi nhau.  
 
5. Học sinh tuyệt đối không được mang đến trường các vật bén nhọn, vũ khí, chất nổ, ma túy, rượu bia hoặc các chất gây kích thích khác. 
Nếu vi phạm, nhà trường sẽ báo sở cảnh sát mà không cần thông qua phụ huynh. 
 
6. Học sinh phải làm đầy đủ các bài tập ở trong lớp, bài làm ở nhà, và tham dự các hình thức sinh hoạt trong giờ học.   
 
7. Học sinh tuyệt đối không được mang thức ăn, thức uống vào trong phòng học;  không được tự ý di chuyển bàn ghế, dụng cụ trong 
phòng học và không được làm hư hại các vật dụng của nhà trường. Nếu vi phạm, phụ huynh chịu trách nhiệm bồi thường mọi mất mát hư 
hại do con em mình gây ra.   
 
 

8. Nếu học sinh vi phạm bất cứ điều khoản nào trên đây, nhà trường sẽ áp dụng các biện pháp kỷ luật và thông báo đến phụ huynh. Nếu vi 
phạm ba (3) lần, học sinh sẽ không được tiếp tục theo học tại trường.  
 
* Lưu ý:  
• Phụ huynh có trách nhiệm đưa và đón con em tại địa điểm học đúng giờ. Nếu đón trễ, nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm về mọi 

sự rủi ro bất trắc xảy ra với học sinh. 
• Phụ huynh có trách nhiệm giải thích cho con em hiểu các điều khoản của bản nội quy này. Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm về 

mọi tai nạn rủi ro trong thời gian con em theo học tại trường. 
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