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NỘI QUY VÀ HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT  

CHO PHỤ HUYNH HỌC SINH TRƯỜNG DOIG 
 

 

CHỦ TRƢƠNG CỬA TRƢỜNG LUÔN RỘNG MỞ 
Quý phụ huynh hãy tham gia tích cực vào các sinh hoạt của trường Doig. Có điều gì thắc mắc hay quan tâm, 

quý vị cứ đến gặp giáo viên, chuyên viên tư vấn hay ban giám hiệu, hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi. Vui lòng 

tham khảo trang web Doig của chúng tôi tại doig.ggusd.us để biết thêm thông tin. 

 

KHÁCH ĐẾN VIẾNG  

Tất cả các khách tới thăm viếng trường phải đăng ký vào và ra tại văn phòng. Văn phòng sẽ cho quý vị một huy 

hiệu để mặc trong khi đi thăm trường của chúng tôi. Hãy chuẩn bị trình thẻ căn cước. 

 

NGÀY KHAI TRƢỜNG 

THỨ TƯ, NGÀY 28 THÁNG 8, 2019 LÀ NGÀY KHAI TRƯỜNG. HỌC SINH CẦN CÓ MẶT Ở TRƯỜNG 

KHOẢNG 8 GIỜ SÁNG. CÁC LỚP BẮT ĐẦU VÀO HỌC LÚC 8:19 SÁNG. 
 

THỂ LỆ KHAI TRƢỜNG 

Tất cả học sinh đều phải có mặt ở trường vào lúc 8:00 sáng Thứ Tƣ ngày 28 tháng 8, 2019. Sau đó, các em sẽ 

đến lớp của tiết học đầu tiên ghi trong thời khóa biểu tạm phát trong ngày lấy thời khoá biểu. Nếu không đến 

ngày lấy thời khoá biểu được, học sinh phải cầm đầy đủ giấy tờ đến văn phòng trường để lấy.  

 

CHÍCH NGỪA 

Theo luật của Tiểu bang, tất cả học sinh phải được chích ngừa đầy đủ, bao gồm cả mũi chích thêm ngừa bệnh 

Pertussis booster (Tdap, Adacel, Boostrix- ho gà) và 2 mũi Varicella vắc-xin cần thiết. Quý vị có thể đưa con 

em đến Sở Y Tế Quận Cam hay Trung Tâm Khảo Thí và Ghi Danh để chích ngừa. Phụ huynh/giám hộ cần phải 

đi cùng với học sinh để ký giấy tờ. Học sinh sẽ không đƣợc nhập học Trƣờng Doig nếu không có đầy đủ các 

mũi chích ngừa.  
 

LIÊN LẠC GIỮA PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH 

Chúng tôi không làm gián đoạn hướng dẫn trong thời gian học hoặc trong hoặc sau khi các chương trình của 

trường. Văn phòng không gửi tin nhắn cho học sinh. Học sinh có trách nhiệm liên lạc với cha mẹ trước hoặc sau 

giờ học. 

GIÁO TRÌNH ƢU TÚ 

Toàn bộ giáo trình của trường Doig đều dựa vào các tiêu chuẩn của tiểu bang. Các môn sử, Anh văn, khoa học, 

và toán được giảng dạy đúng theo tiêu chuẩn và học sinh thể hiện học lực của mình qua các bài trắc nghiệm 

định kỳ và những bài thi khác. 

 

KHEN THƢỞNG HỌC SINH XUẤT SẮC 

Ban giám hiệu và giáo viên trường Doig tuyên dương những học sinh đạt thành quả học tập cao và hạnh kiểm 

xuất sắc. Mỗi mùa học, học sinh nào đạt điểm trung bình GPA 3.0 hay cao hơn sẽ được cấp giấy khen và 

thưởng một bữa ăn trưa đặc biệt. Ngoài ra, mỗi tháng trường tuyển chọn Học Sinh Xuất Sắc Trong Tháng về 

mỗi lãnh vực học tập. Hàng năm, có trên 300 học sinh lớp 8 được tham dự Đêm Phát Thưởng thật hào hứng của 

trường. Trong suốt năm học, giáo viên còn khen thưởng riêng những học sinh xuất sắc của lớp.    

 

THÀNH QUẢ HỌC TẬP - ĐIỂM TRUNG BÌNH 

Học sinh trường Doig phải luôn luôn giữ Điểm Trung Bình (GPA) 2.0. Học sinh có điểm trung bình dưới 2.0 

trong mỗi mùa học sẽ không được tham gia những sinh hoạt như thể thao sau giờ học và buổi khiêu vũ. Tham 

dự Lễ Tốt Nghiệp là một đặc quyền và hƣớng dẫn sẽ đƣợc thảo luận vào một thời gian sau.  

 

ARIES PARENT AND STUDENT PORTAL (Khung Cửa Gia Đình) 

Phụ huynh và học sinh có thể vào AERIES Parent Portal để xem điểm và sự có mặt của các em trên mạng. Để 

làm một chương mục quý vị phải có một địa chỉ email và mã Verification Code cung cấp bởi nhà trường. Vào 

trang nhà mygrades.ggusd.us hoặc gọi cho văn phòng chúng tôi để được sự giúp đở tại số 714) 663-6241. 
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Ở LẠI LỚP 

Việc bắt học sinh lớp 8 ở lại lớp được cứu xét dựa vào thành quả học tập của học sinh ở hai lớp 7 và 8, và theo 

đúng tiêu chuẩn và quy định của Học Khu. 

 

 

DẠY THÊM GIỜ 

Trường sẽ tổ chức nhiều chương trình dạy thêm vào trước và sau giờ học để giúp học sinh tiến bộ trong việc 

học. Học sinh sẽ được ghi danh học các môn đọc, viết, sử, và toán trong suốt năm. Một số học sinh bắt buộc 

phải học thêm giờ. Ngoài ra, thư viện và phòng thực tập máy điện toán cũng sẽ mở thêm giờ. Hãy gặp chuyên 

viên tư vấn để ghi danh học.   

 

VIỆC ĐI HỌC – PHỤ HUYNH CẦN LƢU Ý 

Đi học thƣờng xuyên là một mối quan trong cho sự thành công trong công việc học hành của các em 

Xin cho con quý vị đi học mỗi ngày và đúng giờ. Nếu học sinh nghỉ học xin phụ huynh liên lạc với trường bắt 

đầu từ 7:30 sáng ngày hôm đó tại số (714) 663-6241 để nói lý do hoặc gửi với các em một giấy phép để đem lại 

cho nhà trường vào  ngày các em trở lại học. Học sinh phải nộp lại một giấy xin phép đến cửa sổ của văn phòng 

trước giờ học nếu chưa có gọi điện thoại. Những ngày nghỉ sẽ không được chấp nhận nếu phụ huynh không gọi 

cho trường hoặc gửi giấy xin phép trong vòng ba ngày từ ngày nghỉ. 

 

HẸN BÁC SỈ/NHA SỈ đều được khuyến khích đi sau giờ học, những ngày nghỉ, hoặc trong thời gian nghỉ mát. 

Hẹn Bác Sỉ/Nha Sỉ thông thường không cần nguyên ngày học. Đi học mỗi ngày và mỗi lớp là một điều rất quan 

trọng.  

 
***Nghỉ học hoặc đi trễ nhiều lần mà không có giấy cho phép sẽ bị kỷ luật *** 

 
Ví dụ của những ngày nghỉ không đƣợc phép, nhƣng không hạn chế chỉ những điều sau đây: 

Xe bị hư, vấn đề thới tiết, không có xe di chuyển, lo cho người trong gia đình (anh/chị/em), ngủ dậy trễ, đi chơi, 

không hiểu lịch của nhà trường, hoặc nghỉ quá nhiều mà không có giấy phép của bác sỉ hoặc nha sỉ. Sau 3 ngày 

nghỉ trong mỗi học kỳ, học sinh cần có giấy bác sĩ. 

Bệnh mãn tính: Nếu con quý vị bị một căn bệnh mãn tính ảnh hưởng sự tham gia của các em trong trường, vui 

lòng liên lạc với chúng tôi để nhận được một đơn bệnh mãn tính mà sẽ yêu cầu Bác Sỉ Nhi Đồng của các em 

điền ra 

 

NỘI QUY KHI VÀO LỚP TRỄ 

Đi trễ trong tiết 1: Học sinh đi trễ vào tiết 1 nên vào cửa sổ của văn phòng để điểm danh và nhận thời gian kỷ 

luật cho ngày đó 

Đi trễ lần #1, 2, 3: Giáo viên sẽ tiến hành kỷ luật như khuyên bảo, liên lạc phụ huynh, hoặc giáo viên phạt ở lại 

lớp thêm giờ. 

Đi trễ lần #4: Phạt để ở lại lớp sau giờ học và liên lạc với phụ huynh 

Đi trễ lần #5: Gặp Phó Hiệu Trưởng  để nhận kỷ luật 2 lần sau giờ học và liên lạc với phụ huynh 

Đi trễ lần #6, 7, 8: Gặp Phó Hiệu Trưởng  để nhận thêm ngày kỷ luật, họp phụ huynh, và có thể kỷ luật từ học 

khu qua Trung Tâm Giáo Hoá Học Sinh Trốn Học hoặc Hội Đồng Duyệt Xét Điểm Danh (TRC và SARB).  

 

TRỐN HỌC 

Trốn học được định nghĩa là vắng mặt không có phép. Học sinh vắng mặt không có phép nguyên một ngày hay 

một tiết đều bị xem là trốn học. Học sinh nào trốn học một tiết sẽ bị phạt một giờ cấm túc. Học sinh nào trốn 

học nguyên ngày sẽ bị phạt cấm túc bằng đủ số giờ em đã trốn học. Nếu học sinh vẫn tiếp tục nghỉ học không 

có phép hay trốn học, ban giám hiệu sẽ mời phụ huynh họp, gửi học sinh đến Trung Tâm Giáo Hoá Học Sinh 

Trốn Học của học khu, hoặc gửi lên Hội Đồng Duyệt Xét Điểm Danh.   

 

QUY ĐỊNH VỀ SỰ GIAN LẬN 
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Sự gian lận được định nghĩa là: làm bài thế cho một học sinh khác, đưa bài đã làm xong cho bạn khác chép 

và/hay chép bài làm của bạn; nhìn hay chép bài thi của bạn; và bao gồm cả việc sao chép những tài liệu có bản 

quyền mà không xin phép trước và/hay có câu trích dẫn. Đối với những dữ liệu điện tử, định nghĩa của sự gian 

lận là in, sao lại, chia sẻ dữ liệu với những học sinh khác. Giáo viên sẽ cho điểm “F” cho bài tập đó và điểm “F” 

cho học sinh đã đưa bài để chép. Phụ huynh sẽ được liên lạc và các em sẽ bị kỷ luật. Giám hiệu sẽ được thông 

báo. Nếu học sinh gian lận một lần nửa, những hành vi gian lận sẽ được thông báo cho giám hiệu để kỷ luật.    

 

HẠNH KIỂM CỦA HỌC SINH 

Ban giám hiệu và giáo viên Trường Trung Học Cấp I Doig đặt kỳ vọng cao về hạnh kiểm của mọi học sinh. 

Chúng tôi mong muốn học sinh Trường Doig luôn luôn có thái độ đúng đắn, kính nể người lớn và ân cần đối 

với những học sinh khác. Học sinh phải chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình. Chương trình kỷ luật của 

Trường Doig gồm có nhiều cách khen thưởng cũng như những biện pháp kỷ luật rất nghiêm khắc. Học sinh có 

thể nhận được REP Notes và REP Cash khi họ vượt lên hơn những gì được mong đợi ở họ. Cửa hàng REP của 

chúng tôi mở cửa vào thứ Sáu hàng tuần vào bữa trưa. Liên lạc với phụ huynh là ưu tiên hàng đầu. Những quy 

định tổng quát về kỷ luật được ghi trong quyển Sổ Tay Phụ Huynh-Học Sinh. Riêng các quy định về kỷ luật của 

Trường Doig sẽ được ôn lại trong tuần lễ đầu khai trường.  

 

HỌC CỤ SỬ DỤNG Ở LỚP 

Tất cả học sinh đều phải chuẩn bị đầy đủ sách vở và học cụ hàng ngày cho mỗi lớp học của mình. Nếu không 

chuẩn bị đầy đủ khi đến lớp, học sinh sẽ bị các biện pháp kỷ luật và có thể phải đến lớp học thêm vào trước hay 

sau giờ học. Cuối xấp này có phần đề nghị các học cụ học sinh cần có. 

 

BONG BÓNG VÀ QUÀ 
Bong bòng, quà, và các mặt hàng khác sẽ không được chấp nhận. Nếu những đồ này được đem vào trường, đồ 

phải được bỏ vào trong văn phòng. Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm cho những đồ mất. Sinh viên không 

được phép bán bất kỳ mặt hàng nào trong khuôn viên trường. Các mặt hàng sẽ bị tịch thu để phụ huynh tới nhận 

và hậu quả có thể được đưa ra. 

 

KHUÔN VIÊN GIỚI HẠN 

Trường Doig là một khuôn viên có cổng rào. Học sinh có thể tới trường bắt đầu 7:30 sáng trừ khi có dàn xếp 

trước với giáo viên. Chỉ những học sinh trường Doig mới được có mặt trong khuôn viên trường vào trước, trong 

hoặc sau giờ học. Một khi đã đến trường rồi, nếu không có phép, học sinh không được rời khỏi trường. Nếu cần 

phải rời trường trong giờ học, học sinh phải lên văn phòng trình diện trước. Muốn xin phép cho con em ra về 

trước giờ tan học, phụ huynh phải gửi thư cho văn phòng trước giờ học sinh vô học. Trong thư phải ghi một số 

điện thoại để chúng tôi xác nhận. Học sinh học từ 8:19 sáng đến 2:10 trưa và phải ở trong trường trong suốt thời 

gian này. Tất cả những người đến đón học sinh về sớm phải trình thẻ căn cước tại văn phòng và ký tên vào sổ.   

 

ĂN SÁNG VÀ ĂN TRƢA 

Học sinh ăn sáng mỗi ngày ở trường từ 7:45 đến 8:10 sáng với giá $1.50. Hằng ngày, trường cung cấp một bữa 

ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng có cả sữa tươi với giá $2.00. Ngày thứ năm có bán Pizza với giá $2.25. Học sinh 

cũng có thể mang theo phần ăn trưa của nhà. Học sinh có thể mang theo phần ăn trưa từ nhà vào buổi sáng hoặc 

ăn trưa từ nhà ăn của trường. Nếu quý vị có kế hoạch mang bữa trưa con em, vui lòng đảm bảo rằng con em biết 

tự động dừng lại ở văn phòng trong bữa trưa. Do sự bận rộn của văn phòng, chúng tôi sẽ không chịu trách 

nhiệm liên hệ với sinh viên. (Vui lòng không gửi hộp / chai thủy tinh). Tất cả học sinh sẽ dùng danh số của 

mình để mua phần ăn.     

 

Y TÁ TRƢỜNG VÀ THUỐC DÙNG 

Trong trường hợp học sinh bị bệnh hay bị thương tích, giáo viên sẽ viết giấy cho em đi gặp y tá hay nhân viên 

văn phòng. Học sinh phải báo cho giáo viên hay văn phòng biết về mọi thương tích. Khi con em bị bệnh, yêu 

cầu phụ huynh giữ em ở nhà; nếu em bị sốt, quý vị phải đợi 24 giờ sau khi em hết sốt (mà không phải uống 

thuốc hạ sốt) mới cho em đi học lại. Học sinh nào đang bị bệnh và cần dùng thuốc trong thời gian ở trường, phụ  

huynh phải mang thuốc đến trường với toa bác sĩ và ký “Giấy cho phép văn phòng trường giúp con em dùng 

thuốc” (theo toa  hoặc bán tự do).  Một lần nữa, quý vị nhớ gọi điện thoại báo cho trường biết khi con em nghỉ 
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học, và gửi thư giải thích lý do em vắng mặt khi em đi học lại. Bất kỳ học sinh nào cần nạng hoặc bất kỳ thiết bị 

hỗ trợ nào ở trường đều phải có ghi chú của Bác sĩ nói rằng cần phải dùng nạng. Học sinh không đƣợc phép 

mang theo thuốc của mình (bao gồm thuốc không kê đơn), mà không có ghi chú của bác sĩ trong hồ sơ. 

 

ĐIỆN THOẠI LƢU ĐỘNG 

Hội Đồng Giáo Dục cấm không ai được để cho thấy, mở, và sử dụng các thiết bị báo hiệu điện tử - điện thoại di 

động khi ở trường hay trong khi đang tham dự những sinh hoạt của trường. Điện thoại phải đƣợc tắt và cất đi 

Không ai đƣợc sử khi ở trong khuôn viên trƣờng. Bao gồm trƣớc và sau giờ học. Điều này áp dụng cho bất 

kỳ thiết bị điện tử nào. Điện thoại di động bị tịch thu trong khi ở trường sẽ được cất giữ trong văn phòng. Điện 

thoại di động chỉ được trả lại cho cha mẹ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ điện thoại di động nào 

trong khuôn viên trường. Việc tịch thu lần thứ hai sẽ dẫn đến việc mất điện thoại trong học kỳ còn lại. 

 

XE ĐẠP VÀ VÁN TRƢỢT 

Học sinh có thể mang xe đạp và ván trượt tới trường. Cất và khoá xe đạp/ván trượt với ổ khoá cá nhân ở chổ giử 

đồ ở bãi đậu xe phía trước. Học sinh phải có một ổ khóa hoặc sẽ không thể mang xe đạp/ván trượt đến trường. 

Xe đạp/ván trượt không được vào bất kỳ chổ nào khác trong khung viên trường bất cứ lúc nào. Mũ bảo hiểm 

phải được đeo bởi người đi xe đạp. Học sinh không đƣợc phép đi xe đạp hoặc ván trƣợt trên sân trƣờng. 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ ván trượt hoặc xe đạp nào mất hoặc bị đánh cắp trong khuôn viên 

trường. Ván trướt và xe đạp sẽ được giữ an toàn trong khuôn viên trường nếu được khóa lại ở chổ giử đồ. 

 

THẺ HỌC SINH VÀ CHỤP HÌNH Ở TRƢỜNG 

Trong tuần lễ thứ nhì sau ngày khai trường, nhà trường sẽ chụp hình miễn phí cho tất cả học sinh để làm thẻ học 

sinh miễn phí. Nếu làm mất thẻ học sinh, các em có thể làm lại thẻ khác với giá $3.00. Ngoài ra, học sinh cũng 

có thể chụp thêm hình kiểu và đặt mua một bộ hình cho mình vào ngày chụp hình ở trường là ngày 5 tháng 9. 

Chúng tôi sẽ cho quý vị biết thêm chi tiết về việc chụp hình sau. 

 

THỜI KHÓA BIỂU 
 
 Tiết Giờ Tiết Giờ 

 1   8:19 –   9:13 Ăn Trưa 11:52 – 12:22 

 2   9:17 – 10:06 5 12:26 –   1:15 

 3 10:10 – 10:59 6   1:19 –   2:10 

 4 11:03 – 11:52 

 

NHỮNG NGÀY TAN HỌC SỚM (Hầu hết các ngày Thứ Tƣ, trừ khi đƣợc thông báo) 

 Tiết Giờ Tiết Giờ 

 1   8:19 –   9:02 Ăn Trưa 11:14 – 11:44 

 2   9:06 –   9:46 5 11:48 – 12:28 

 3   9:50 – 10:30 6 12:32 – 1:13 

 4 10:34 – 11:14 

 
về sớm – 9/11, 9/18, 9/25, 10/2, 10/9, 10/16, 10/23, 10/30, 11/6, 11/13, 11/20, 12/4, 12/11, 12/18, 1/8, 1/15, 1/29, 2/5, 

2/19, 2/26, 3/4, 3/11, 3/18, 3/25, 4/1, 4/15, 4/22, 4/29, 5/6, 5/13, 6/3, 6/10  

 

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ HAY RÚT HỒ SƠ RA KHỎI TRƢỜNG 

Quý vị cần báo cho văn phòng trường biết nếu gia đình dọn nhà đi nơi khác hay đổi số điện thoại. Điều quan 

trọng nhất đối với chúng tôi là liên lạc được ngay với phụ huynh khi học sinh có chuyện khẩn cấp. Nếu dọn nhà, 

phụ huynh phải cùng đi với con em đến trường để rút hồ sơ. Học sinh phải có giấy xác nhận của tất cả các giáo 

viên và trả đủ sách mượn của trường.  

 

SÁCH GIÁO KHOA 

Trường Doig không có tủ khoá cho học sinh cất sách vở và học cụ. Các giáo viên đang tìm cách để học sinh bớt 

mang sách đi học. Vì các sách giáo khoa khá nặng, các giáo viên khuyên học sinh nên mua loại cặp đi học 
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có bánh xe kéo. Học sinh phải luôn luôn chịu trách nhiệm về những quyển sách mượn của trường. Nếu làm mất 

sách, phụ huynh phải đền tiền.  

 

HỘI ĐỒNG TRƢỜNG 

Hằng năm, một Hội Đồng Trường mới được bầu lên để đóng góp ý kiến và chuẩn thuận các chương trình cũng 

như chi phí tại trường Doig. Hội Đồng Trường gồm có giáo viên, nhân viên văn phòng, học sinh và phụ huynh 

được bầu lên. Muốn ứng cử vào Hội Đồng Trường, quý vị hãy gọi cho trường biết hay viết vài chữ gửi cùng với 

giấy tờ ghi danh của con em. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ ra ứng cử. Hội Đồng Trường họp trong suốt năm học.  
 

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KHÔNG MẶC ĐỒNG PHỤC THỂ THAO 

Tiểu bang California bắt buộc tất cả học sinh đều phải tập thể dục mỗi ngày. Học sinh phải mặc đồng phục 

thể thao mới đƣợc tham gia sinh hoạt thể thao. Nếu phải nghỉ tập thểp dục trên 3 ngày vì bị bệnh hay bị 

thương, học sinh phải có giấy bác sĩ. Học sinh sẽ được đưa bài tập thay thế đễ hoàn thành để giữ điểm học. Học 

sinh sẽ bị kỷ luật nếu không mặc đồng phục thể thao. Học sinh mà không có đồ tập thể dục sẽ mượn một bộ đồ 

của nhà trường và sẽ bị kỷ luật. Phụ huynh có thể gửi một giấy với học sinh của mình nếu yêu cầu giới hạn PE 

dưới 3 ngày. Học sinh sẽ cung cấp giấy này trực tiếp cho giáo viên thể dục của họ. Các cuộc gọi điện thoại đến 

văn phòng không có PE hoặc giới hạn sẽ không được chấp nhận. 

 

TIÊU CHUẨN PHỤC SỨC 

Ban giám hiệu và ban giảng huấn Trường Doig mong muốn các em học sinh mặc quần áo và trang sức đi học 

sao cho gọn gàng, sạch sẽ, an toàn và thích hợp với sinh hoạt học đường. Phụ huynh nên hợp tác với con em để 

bảo đảm cho học sinh có được một môi trường học tập an toàn và thuận lợi cho việc học. Trƣờng Doig cấm 

bất cứ sự thay đổi nào về dáng vẻ của học sinh mà nhà trƣờng xét thấy là gây rối khung cảnh học tập. 

Những điều sau đây được áp dụng trong những ngày học và tất cả các sinh hoạt nhà trường. Phụ huynh có trách 

nhiệm phần lớn không những trong việc mua sắm quần áo cho con em mà cả trong việc hướng dẫn con em chọn 

lựa và mặc những quần áo thích hợp đến trường: 

Các phục sức của học sinh phải gọn gàng, sạch sẽ và phải: 

 Không gây chú ý hay gây xáo trộn cho sinh hoạt học đường 

 Không gây nguy hại đến sức khoẻ và sự an toàn của chính mình và của những học sinh khác. 

 Không có chữ hoặc đồ dán trên người 

 

Học sinh KHÔNG ĐƢỢC mặc: 

 Các loại dép xỏ ngón, dép hai quai, giày hở gót hay hở mũi 

 Đồ bộ, đồ ngủ hay đi dép trong nhà.      

 Quần áo hay đồ trang sức mang dấu hiệu hay hình vẽ phỉ báng, thô tục hay có hàng chữ viết tay đề cập 

đến ma tuý, chất cấm, bia rượu, đả kích văn hoá hay đề tài khiêu dâm.           

 Bất kỳ quần áo nào có liên quan hoặc phản ánh sự liên kết của băng đảng hoặc nhận dạng băng đảng do đặc 

tính màu sắc, thương hiệu hoặc các thiết kế khác. 

 Thắt lưng có khóa gắn chữ, thắt lưng dài lủng lẳng, lưới tóc, khăn chít đầu hay sợi dây xích cột bóp. 

 Quần áo rộng thùng thình: áo và quần quá cỡ. Lưng quần không được rộng quá 2 inches. Quần không 

được xẻ ống, dài phết đất hoặc sổ gấu. Quần phải lên gấu hẳn hoi không được dán hay gim bấm. 

 Quần để lộ quần lót bên trong khi đứng hay ngồi; lộ da từ đầu gối lên (gồm quần Jean rách vá có dấu xé) 

 Độn đồng phục thể dục bên trong và quần áo đi học bên ngoài hoạc ngoài tiết thể dục 

 Áo không dây, áo hai dây nhỏ, áo lửng ngắn hay áo hở vai để lộ dây áo ngực bên trong. 

 Áo hở lưng. Chỉ được mặc áo cụt tay. (Nam và Nữ) 

 Quần áo có thể nhìn xuyên qua 

 Kính mát (chỉ được cho phép với giấy của bác sĩ) 

 Quần hay váy quá ngắn (phải không cao hơn 3 inch trên đầu gối) 

 Vớ kéo cao tới ống quần ngắn (phải cách xa hơn 4 inch từ quần) 

 Quần áo hay đồ trang sức có thể gây nguy hại. 

 Mũ, nón, lưới tóc, khăn chít đầu 
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 Kiểu tóc Mohawks 

Nếu mặc bất cứ món nào ghi trên, nhà trường sẽ yêu cầu học sinh thay quần áo khác vì vi phạm quy định về 
cách phục sức.  Học sinh phải giặt và trả lại quần áo mượn của trường vào ngày hôm sau và học sinh sẽ nhận lại 
quần áo vi phạm quy định.  Nếu làm mất quần áo mượn, học sinh sẽ phải đền $10 cho mỗi một món đồ mất.  
Học sinh cũng có thể phải về nhà để thay quần áo khác thích hợp hơn.  Nhà trường sẽ có biện pháp kỷ luật nếu 
tái phạm tiêu chuẩn phục sức. Ban giám hiệu dành quyền quyết định tối hậu về cách phục sức của học sinh. 
 

HỌC LIỆU DÙNG Ở TRƢỜNG 
Sau đây là các học liệu cần thiết, trợ giúp con em trong việc học.  Học sinh cần giữ gìn và mua thêm để dùng 
trong suốt năm học. 
 
Bìa đựng 1 inch có tấm ngăn      Xấp giấy ghi chú „post-its‟ 
Giấy làm bài có hàng kẻ  Bút chì và bút mực  Bút màu – đỏ, xanh dương, xanh lá cây và 
Giấy dùng để vẽ đồ thị       Bút viết bảng và miếng lau bảng 
Hai quyển tập có vòng xoắn ( 9x11 inch) dùng cho một môn học    
 
Dụng cụ cho lớp toán: 

1 Bìa đựng giấy 1 inch với 5 tấm ngăn   
Máy tính căn bản – 4 function 
Thước 
Thước đo góc (học sinh lớp 7) 
Giấy làm bài có hàng kẻ  
Giấy dùng để vẽ đồ thị   


