
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

KHÓA SINH HOẠT HÈ TẠI CHÙA PHẬT QUANG 

 

Học sinh tham dự khóa sinh hoạt hè phải tuân thủ các quy định sau: 

1. Tự nguyện tham gia khóa sinh hoạt hè, có độ tuổi từ lớp 6 đến lớp 11 (đã hoàn thành 

chương trình lớp 5) - phải biết tự giặt quần áo, quét dọn, lau nhà… Không tiếp nhận các em 

có tiền sử về bệnh tim mạch hay bệnh ngất xỉu, hoặc các loại bệnh truyền nhiễm hay lây, 

không nhận học sinh nghiện Game nặng. 

2. Phải có học lực khá-giỏi và hạnh kiểm tốt. (Kèm bản sao sổ liên lạc hoặc bảng điểm) 

3. Phải có mặt trước ngày khai giảng và tham dự hết khóa học do Chùa tổ chức. Cha mẹ 

không tự ý đem con về giữa chừng. Phụ huynh phải ký vào mẫu đơn cam kết với Chùa khi 

gửi các em học sinh về Chùa.  

4. Phải mang theo quần áo, vật dụng cá nhân (không cần đem mùng mền) 

- Áo tràng (1 cái);        - Đồng phục khóa hè (2bộ). 

- Quần áo mặc thường ngày (ít nhất là 4 bộ), phải kín đáo trang nghiêm, không mặc quần 

bò, quần ngắn, quần áo hở hang… 

- Đồng phục thể dục (nếu có), Giày tập thể dục (1 đôi). 

- Áo ấm (1cái), nón tai bèo, khăn tắm (2 cái), khăn mặt (2 cái), dép,… 

- Thẻ bảo hiểm y tế (nếu có) 

Tất cả quần áo vật dụng nên thêu hoặc ghi rõ họ tên để khỏi nhầm lẫn, thất lạc, quần áo 

không quá thời trang. 

5. Học sinh không được giữ tiền riêng và điện thoại di động, máy mp3, Ipad, các vật dụng đắt 

tiền khác như đồng hồ, đồ trang sức… khi tham gia khóa hè, nếu BTC khóa hè phát hiện thì 

tất cả sẽ được ký gửi vào quỹ và sẽ được nhận lại lúc bế mạc khóa học hoặc khi có nhu cầu 

chính đáng. 

6. Các tiêu chuẩn sử dụng thực phẩm ăn uống, thuốc men trị bệnh hay các vật dụng cá nhân 

khác đều bình đẵng với nhau. Gia đình học sinh có tặng biếu quà cho con em sẽ được phân 

phát chung cho cả tập thể. 

7. Học sinh sẽ được trả về gia đình nếu vi phạm một trong những điều: hút thuốc, uống rượu, 

cờ bạc, chửi thề, nói tục, đánh nhau, xem nghe hoặc cất giữ các loại ấn phẩm đồi trụy, tự ý 

rời khỏi chùa mà không xin phép, có quan hệ tình cảm nam nữ trong khóa học. 

8. Phụ huynh chỉ thăm học sinh vào các khoảng thời gian đã được BTC quy định trong bản 

cam kết. 

9. Gia đình học sinh nên lưu giữ các số điện thoại của chùa và cũng để lại địa chỉ cụ thể, số 

điện thoại của gia đình để tiện việc liên lạc với nhau. 

10. Vào ngày bế giảng khóa hè, phụ huynh (hay người giám hộ, người bảo lãnh) phải trực 

tiếp lên chùa đón con em mình về. 


