
 

 
 

 

Nguyên Tắc và Luật Lệ của Các Lớp Học và Sinh Hoạt 

Các học viên đến Trung Tâm để theo học các lớp hay sinh 

hoạt do Trung Tâm tổ chức ngoài việc tôn trọng Nội Quy Sinh 

Hoạt của Trung Tâm cần phải tôn trọng các nguyên tắc sau: 

1.- Luôn luôn và cố gắng có mặt tại lớp đúng giờ hay sớm hơn. Không 

quên nhiệm vụ đóng góp (donation) tiền duy trì Trung Tâm. 

2.- Khi đến lớp học phải có sẵn các tài liệu học tập, bài làm (nếu có), 

giấy bút để ghi chép, và máy điện toán cá nhân trong tình trạng hoạt 

động cần cho lớp học. 

3.- Khi vào lớp học, đến ngay vị trí hay chỗ ngồi của mình, mở máy 

điện toán cá nhân và sẵn sàng học tập theo lời giảng viên. 

4.- Khi giảng viên đang giảng bài thì lắng nghe và ghi chép. Không 

nói chuyện với người bên cạnh khi không thật sư cần thiết. 

5.- Nếu có câu hỏi hay thắc mắc gì thì chờ cho đến khi giảng viên 

chấm dứt hay yêu cầu đặt câu hỏi sẽ hỏi. 

6.- Luôn luôn giữ an toàn cho cá nhân và mọi người để tránh mọi tai 

nạn hay rủi ro vì bất cẩn.  

7.- Luôn luôn giữ gìn nơi mình ngồi hay sinh hoạt cũng như chung 

quanh sạch sẽ sau khi sinh hoạt hay học xong. 

8.- Không tự ý đi lại đến những nơi không cần thiết hay tự ý dùng vật 

dụng của người khác. 
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