
 

 

 

Điều Lệ Giáo Viên 
 

1. Tham gia vào Trường Việt Ngữ Ðắc Lộ ít nhất là một niên khóa. Không nên bỏ nửa chừng. Không được 

mời bạn bè, người thân viếng thăm,dạy thế lớp mình hay bất cứ lớp nào nếu không có sự chấp thuận của 

Ban Ðiều Hành. 

 

2. Tới dạy đúng giờ 1:00 giờ trưa mỗi Thứ Bảy. Nếu đến trễ hoặc cần về sớm, xin thông báo sớm với Hiệu 

Trưởng/ Trưởng Ban Giảng Huấn hay thầy cô trong Ban Ðiều Hành. 

 

3. Hợp tác với Ban Giảng Huấn soạn chương trình dạy và dạy đúng theo sách giáo khoa do Trường Việt 

Ngữ Đắc Lộ ấn định. Không được tự ý mang bất cứ nguồn tài liệu khác nào vào chương trình giảng dạy 

nếu không có sự đồng ý của Ban Giảng Huấn. Hợp tác chặt chẽ với tất cả các thầy cô trong chương trình 

giảng dạy.  

 

4. Soạn bài giảng của lớp dựa vào chương trình dạy do Trường Việt Ngữ Đắc Lộ ấn định. Nộp cho 

Trưởng/Phó Ban Giảng Huấn bài soạn sau mỗi tháng. 

 

5. Nếu vắng mặt xin thông báo và hợp tác với Trưởng/Phó Ban Giảng Huấn để sắp xếp người thay thế trước 

một tuần và có bài soạn để lại. Trong trường hợp khẩn cấp liên lạc với bất cứ thầy cô nào trong Ban Điều 

Hành. 

 

6. Dự các buổi họp bắt buộc của trường. Nếu không thể dự được, xin báo trước với Hiệu Trưởng hay các 

Hiệu Phó.  

 

7. Nên có tác phong, đạo đức nghiêm chỉnh và ăn mặc lịch sự gọn gàng để làm gương cho các em học sinh. 

 

8. Bảo đảm sự an toàn của học sinh: không tự ý ra về hay cho học sinh ra sớm trước giờ.  

 

9. Cố gắng tham gia các hoạt động sinh hoạt của Trường Việt Ngữ Ðắc Lộ để tăng thêm tình đoàn kết, đồng 

nghiệp. 

 

10. Giới hạn dùng điện thư chung của thầy cô trong các việc liên quan đến trường, giảng dạy, trao đổi kinh 

nghiệm nội bộ và không nên truyền gửi ra ngoài nếu không có sự chấp thuận của Hiệu Trưởng. 

 

Tôi đã được Ban Điều Hành Trường Việt Ngữ Ðắc Lộ cho biết các điều lệ trên. Tôi đồng ý chấp thuận và 
sẽ tuân theo các điều lệ này.   
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