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QUY CHẾ TÁC PHONG HỌC SINH  

Học sinh và phụ huynh được mong đợi sẽ quen thuộc với các điều khoản trong Quy Chế Tác Phong 
Học Sinh trên toàn khu học chánh cũng như các quy tắc đã được thông qua và được thi hành bởi 
từng trường. Học sinh còn được mong đợi sẽ tuân giữ các chính sách được Quy Chế này đề ra để 
các em có được một niên khoá tốt đẹp nhất. 

Quý vị có thể lấy toàn bộ Quy Chế Tác Phong Học Sinh của HISD ở trên mạng 
www.HoustonISD.org/CodeofConduct hay yêu cầu xin một bản in tại văn phòng chính của trường. 

Sự Nhìn Nhận của Phụ Huynh và Học Sinh và Tùy Ý Yêu Cầu lấy Bản Sao Quy Chế Tác Phong 
Học Sinh 

____ Không, tôi không muốn lấy một bản in Quy Chế Tác Phong Học Sinh, vì tôi sẽ lấy ở trên mạng 
  tại www.HoustonISD.org/CodeofConduct. 

 
____ Có,  tôi muốn lấy một bản in Quy Chế Tác Phong Học Sinh. 
 
Điều quan trọng là mỗi học sinh phải am hiểu Quy Chế Tác Phong Học Sinh và phụ huynh hoặc giám 
hộ cũng phải mong con em mình theo đúng các điều lệ được đề ra trong Quy Chế này. Khi ký tên 
dưới đây, phụ huynh và học sinh nhìn nhận rằng quý vị biết cách truy cập và lấy một bản in Quy Chế 
này. Những chữ ký này cũng xác nhận rằng cả cha mẹ và học sinh nhận lãnh trách nhiệm của mình 
như được diễn tả trong Quy Chế Tác Phong Học Sinh. 

________________________________________________________________________________ 
Học Sinh  Tên Họ  Tên Gọi  Lớp  Số thẻ học sinh  
 
________________________________________________________________________________ 
Chữ ký học sinh       Ngày 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Chữ ký phụ huynh hay giám hộ     Ngày 
 

 

 

 

 

 

  


