Hướng dẫn đối với Tôn trọng lẫn nhau
TƯ TƯỞNG
Trường John Paul College là một cộng đồng với những học sinh, phụ huynh và nhân viên cùng chia
sẻ một tầm nhìn và trách nhiệm trong việc cung cấp sự giáo dục toàn diện trong một môi trường giáo
dục tương trợ và hợp tác. Tư tưởng của chúng tôi trong việc đào tạo một con người toàn diện trong
tinh thần, tâm trí, thể xác và bản ngã. Tất cả mọi thành viên trong cộng đồng chúng tôi đều đối xử với
nhau với lòng tự trọng, với tinh thần hòa nhã và sự tôn trọng lẫn nhau, cùng sự hiểu biết về tầm quan
trọng của sự cộng tác với nhau trong một cộng đồng Thiên Chúa giáo với những phong tục tập quán
khác nhau, một mối quan tâm chung về sự an bình của mỗi thành viên, cùng việc đẩy mạnh những
giá trị của Thiên Chúa giáo.
Mỗi học sinh sẽ giữ trọng trách riêng của mình trong việc tự phát triển qua việc chăm chỉ học và sửa
soạn kỹ lưỡng cho việc học, cũng như đóng góp vào việc học và tất cả những sinh hoạt khác của lớp
mình. Sự tôn trọng lẫn nhau đòi hỏi chúng ta cần phải để ý tới nhu cầu học hỏi của những học sinh
khác và tới những hành động của mình vì chúng có thể có ảnh hưởng tới họ.
SỰ HIỆN DIỆN
Học sinh phải tham gia tất cả những sinh hoạt chính thức có ghi trên lịch của trường, liên quan tới
khoá học của mình. Việc đi học thường xuyên mỗi ngày cũng là một nhiệm vụ bắt buộc theo luật
pháp của cả học sinh lẫn phụ huynh. Học sinh không được phép rời khỏi khuôn viên của trường trong
những ngày học mà không có giấy phép, và phải ký tên tại văn phòng liên hệ ở trường mỗi khi đến và
rời trường học.
Học sinh phải đi học đúng giờ. Nếu học sinh đến muộn, các em phải báo cáo với văn phòng của
trường để được cấp giấy đi học trễ trước khi vào lớp học. Nếu học sinh đến muộn hoặc có thể sẽ
nghĩ học, phụ huynh cần thông báo đến trường từ 7:30 sáng đến 8:00 sáng. Muốn biết thêm chi tiết,
đọc Cẩm Nang dành cho Phụ Huynh và Học Sinh.
HÀNH VI ỨNG XỬ
Học sinh phải luôn luôn cư xử làm sao để có tiếng tốt cho các em, cho gia đình và cho nhà trường.
Trường duy trì chính sách ‘không rộng lượng’ trong việc dùng hay sở hữu thuốc lá, rượu và bất cứ
một loại ma túy hay một chất liệu gì bị cấm, trong khuôn viên trường, hay trong bất cứ một sinh hoạt
nào của trường mà học sinh mặc đồng phục của trường. Phụ huynh cũng có nhiệm vụ chung với nhà
trường trong việc giữ cho tiếng tốt của nhà trường luôn được duy trì khi học sinh không ở trong tầm
kiểm soát trực tiếp của nhà trường. Việc nhà trường biết được các hành động hay cử chỉ của học
sinh, trong hoàn cảnh xã hội, khiến cho nhà trường bị mang tiếng có thể mang lại những hậu quả
trầm trọng
ĐỒNG PHỤC
Nhà Trường mong đợi học sinh sẽ phản ánh bản chất, sự chuyên nghiệp của Trường. Điều quan
trọng là học sinh phải luôn luôn ăn mặc chỉnh tề và gọn ghẽ, và nhất là khi học sinh này đại diện cho
trường trong xã hội bên ngoài. Học sinh phải hãnh diện được mặc đồng phục của trường trong
những cơ hội thích hợp. Tất cả trang phục phải giữ cho sạch và được sửa chữa thích đáng nếu
cần. Muốn biết thêm chi tiết, đọc Cẩm Nang dành cho Phụ Huynh và Học Sinh.
CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
Giáo dục toàn diện có nghiã là nhà trường cũng có các sinh hoạt đủ loại cho đời sống tinh thần, về
văn hóa cũng như thể thao đi đôi với các chương trình học. Học sinh, từ lớp 4, sẽ phải tham gia vào
ít nhất là một sinh hoạt khác cùng với chương trình học của mình trong mỗi năm học. Trong trường
hợp có sự trùng hợp giữa đòi hỏi này và một sinh hoạt văn hóa hay thể thao cộng đồng, thì học sinh
sẽ phải tham gia sinh hoạt của đội của nhà trường. Nếu trường có một bộ môn thể thao nào, học sinh
có bổn phận phải tham dự môn thể thao này dưới danh nghiã của nhà trường khi có sự tranh tài về
bộ môn này, trừ khi học sinh có phép từ vị hiệu trưởng không phải tham dự.
John Paul College Ltd ABN 14 010 160 371 CRICOS 00500B
John Paul Drive Daisy Hill Queensland 4127 Tel +61 7 3826 3826 Fax +61 7 3826 3475 www.jpic.com.au
Version: 11/01/2012

Là một thành viên của một bộ môn nào cho trường, học sinh sẽ phải tham dự tất cả các chương trình
tranh giải, các chương trình luyện tập/trình diễn thử, để tỏ lòng tôn trọng đối với các thành viên khác
trong đội của mình cũng như với các nhân viên của trường. Muốn biết thêm chi tiết, đọc Cẩm Nang
dành cho Phụ Huynh và Học Sinh.
TÀI SẢN
Học sinh phải tập có thái độ biết giữ gìn và tôn trọng quyền sở hữu các tài sản của chính mình và của
người khác. Đụng chạm tới, làm hư hỏng hay lấy đi tài sản của người khác là điều không thể chấp
nhận được.
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học sinh rất may mắn được học hỏi trong một môi trường kỹ thuật tân tiến. Học sinh phải tuân theo
sự hướng dẫn về cách xử dụng những kỹ thuật này. Các chi tiết được in trong Cẩm Nang dành cho
Học Sinh.
TỔNG KẾT
Với những vấn đề không đặc biệt bàn tới ở trên hay trong những chính sách của nhà trường, học
sinh, nhân viên nhà trường và phụ huynh được khuyến khích áp dụng những nguyên tắc kể trên, để
giữ cho tiếng tăm ngoại hạng của nhà trường, cho nhân phẩm của mỗi người và cho sự tôn trọng lẫn
nhau mà nhà trường phổ biến.
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