
          CODE OF CONDUCT 
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ: Children Faith Formatio                   Location: 12141 S. Lewis St., Garden Grove, CA 92840 
Date(s): October 12, 2020 – June 30, 2021 
 
Tên Người tham gia: _____________________________________ 
 
                    

Tôi đồng ý luôn có thái độ vui vẻ, tôn trọng và tham gia đầy đủ các hoạt động, buổi nói chuyện/ tỉnh tâm của chương 
trình. 
 

Tôi đồng ý tuân theo tất cả các quy tắc, luật lệ và hướng dẫn từ các nhân viên hoặc giáo lý viên trong chương trình. 
 

Tôi đồng ý sử dụng nghi thức trực tuyến và luôn bật chế độ xem khuôn mặt khi tham gia lớp học trực tuyến. 
 

Tôi đồng ý đến đúng giờ cho tất cả buổi trực tuyến / tỉnh tâm của chương trình và rời khỏi với sự cho phép của giáo lý 
viên toi. 
 

Tôi đồng ý trở lại đúng giờ sau tất cả thời gian nghỉ giải lao. 
 

Tôi đồng ý thông báo sớm qua email, gọi điện thoại, hoặc để lại tin nhắn qua điện thoại cho nhân viên của văn phòng 
Giáo Lý nếu tôi cần về sớm hoặc sẽ vắng mặt. 
 

Tôi đồng ý không mang theo hoặc nhai kẹo cao su, thuốc lá điếu, thuốc lá nhai, bật lửa hoặc diêm. * 
 

Tôi đồng ý tôn trọng những người sẽ tham gia chương trình này. 
 

Tôi đồng ý ở trong ranh giới của lớp học trực tuyến hoặc địa điểm của các sự kiện /tỉnh tâm. 
 

Tôi đồng ý không mang theo hoặc tôi cần phải tắt / cất (các) điện thoại di động, sách, bài tập về nhà hoặc bất cứ thứ gì 
khác có thể làm tôi mất tập trung. 
 

Tôi đồng ý tôn trọng tài sản của những người khác và khuôn viên nhà thờ và không ăn cắp hoặc vẽ bậy. * 
 

Tôi đồng ý không có sự lãng mạn dưới bất kỳ hình thức nào. 
 

Tôi đồng ý không sử dụng ngôn ngữ tục tĩu. 
 

Tôi đồng ý không có hành vi tình dục không phù hợp. * 
 

Tôi đồng ý không mang / trưng bày dao, súng hoặc vũ khí dưới bất kỳ hình thức nào hoặc sử dụng bất kỳ thứ gì có thể 
làm vũ khí. * 
 

Tôi đồng ý không mang / trưng bày hoặc sử dụng rượu hoặc ma túy. * 
 

Tôi đồng ý không mang / trưng bày bom, pháo hoặc bất kỳ loại chất nổ nào khác. * 
 

Tôi đồng ý ăn mặc giản dị / phù hợp, theo cách tôn trọng phẩm giá của chúng ta. Không nên mặc quần áo hở hang (không 
mặc quần đùi ngắn quá, không mặc áo xẻ cao để lộ khe ngực, không lộ phần lưng giữa, không mặc quần quá chật). Các 
chàng trai cũng nên chú ý để không ăn mặc thiếu lịch sự (không mặc quần "xệ" hoặc quá chật). Quần áo không được 
quảng cáo sản phẩm, người biểu diễn hoặc thông điệp trái với giáo lý Công giáo hoặc luật liên bang. 
 

Tôi hiểu và đồng ý với các quy tắc nêu trên và tôi hiểu rằng khi nhân viên trong giáo phận / giáo xứ hoặc giáo lý viên của 
tôi xem hành vi của tôi không được an toàn khiến tôi sẽ bị yêu cầu rời khỏi lớp học / bị loại chương trình trực tuyến/ 
tỉnh tâm, hoặc bị đuổi về nhà. Cha mẹ/người giám hộ tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc đưa đón tôi và chịu trách nhiệm về 
tài chính cho bất kỳ thiệt hại nào mà tôi đã gây ra. 
 

Các mục được gắn dấu sao (*) ở trên đảm bảo một cuộc gọi ngay lập tức cho phụ huynh/người giám hộ và đuổi ngay lập 
tức khỏi sự kiện/chương trình trực tuyến/tỉnh tâm, cũng như có thể có sự tham gia của cơ quan pháp luật. 
 
 

___________________________________________________________________           __________________________________________________________________________                        _________________________________  
 Chữ in Tên Người tham gia                              Chữ in của Phụ huynh/ người giám hộ                             Tháng/Ngày/Năm 
                     

_____________________________________________________________           __________________________________________________________________ 
   Chữ ký của Người tham gia                            Chữ ký của Phụ huynh/ người giám hộ 


