
Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc - Giáo Phận Palm Beach, FL 

Nội Quy Chương Trình GLVN 

Giờ học:  Giáo Lý: 2:00 PM – 3:00 PM.   Việt Ngữ: 3:10 PM – 4:10 PM. 

 

1. Các em phải đến lớp đúng giờ 2:00 chiều Chúa Nhật. Nếu trễ 15 phút hoặc hơn, đề nghị phụ huynh đưa các em 

đến gặp Ban Điều Hành Giáo Lý Việt Ngữ. 

2. Nếu các em vắng mặt, phụ huynh nên gọi điện thoại, email, hoặc text message xin phép Giảng Viên. Nếu nghỉ 

quá 3 lần mà không xin phép, hoặc có xin phép mà quá 20% số buổi học (6 ngày), các em sẽ không được lên lớp 

vào năm tới. Khi các em cần về sớm, phải có giấy xin phép và chữ ký của phụ huynh và chính phụ huynh đến 

đón. 

3. Các em không được dùng cell phone và chơi games trong các giờ học và Thánh lễ. 

4. Các em phải hoàn tất bài học ở lớp, các sinh hoạt trong lớp, và bài tập về nhà. 

5. Các em phải kính trọng và vâng lời các Sơ và các Giảng Viên Giáo Lý - Việt Ngữ. 

6. Các em phải giữ trật tự và im lặng trong các giờ học. Giữ sạch sẽ trong lớp học, nhà vệ sinh và môi trường xung 

quanh. 

 

CLASS RULES: 

1. Students must come to class by 2:00 PM on Sundays. If you are late for more than 15 minutes, your parent needs 

to take you to the office directly. 

2. If you will be absent, please have your parent call, email, or text message to your teacher. If you are absent three 

times without any excuses from your parent, or your total absent days exceed 6 days, you will be stay back for 

another year. If you need to leave early, please have a note written by your parent and have your parents come to 

class to pick you up. 

3. No cell phone and electronic devices in class and Church times. 

4. Students must complete classroom works and homework and participate in school’s events and activities. 

5. Students must be respectful and listen to Sisters, your Teachers and Leaders. 

6. Please keep the classrooms and school clean inside and outside. 

 

Phụ huynh của em: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Phụ huynh ký tên:  ……………………………………………Ngày: ..………………………………………………….. 

 

Ban Điều Hành GLVN 

Sơ Ngọc Dung – tel: 954-993-1524 - emal: terngocdung@gmail.com 

Cô Nguyễn Kiều Loan – tel: 561-714-1622 – email: chau561@yahoo.com  

Anh Nguyễn Hữu Nghĩa – tel: 561-716-5256 – email: neilnguyen@gmail.com 
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