
 

     PARENT’S AGREEMENT – 2015 - 2016 

 

Sự hợp tác chặt chẽ giữa Phụ Huynh, Huynh Trưởng, và cá nhân mỗi Hướng Đạo Sinh là điều kiện then 

chốt trong quá trình giáo dục con em chúng ta. 

Ý thức được vai trò quan trọng cuả mình, và để sinh hoạt Hướng Đạo cuả con em đạt được kết quả tốt 

đẹp, tôi/chúng tôi cam kết sẽ tiếp tay với Ban Huynh Trưởng Đoàn/Liên Đoàn Hướng Việt trong những 

việc cụ thể sau đây: 

 

   1.  Làm gương, giúp con em hiểu và tuân theo Nội Quy Liên Đoàn (post ở www.ldhuongviet.org ) 

 

2. Sắp xếp sinh hoạt cá nhân, gia đình để con em có thể tham dự tất cả mọi sinh hoạt đã được niêm yết 

trong LDHV Calendar, post trên LD website www.ldhuongviet.org. 

Trích dẫn từ Nội Quy LD, hình thức vi phạm kỷ luật:   

VI. 7/ Vắng mặt 3 kỳ sinh hoạt liên tiếp không có lý do chính đáng  

VI. 8/ Vắng mặt trên 35% sinh hoạt cuả Đoàn / Liên Đoàn.   

                            Vắng mặt hơn một kỳ trại trong năm. 

         Thông báo cho Đoàn Trưởng  và Tuần Trưởng/Đội Trưởng biết lý do khi con em vắng mặt. 

 

3. Đưa và đón con em đúng giờ qui định.   

   Nhất là không đón các em về trễ sau các kỳ trại. 

              

4. Đọc tin tức hàng tuần của Đoàn/LĐ trên www.ldhuongviet.org để nhắc nhở con em   

   “sắp sẵn” cho mọi sinh hoạt.  Tin tức thường được post vào mỗi tối thứ năm. 

 

5. Nộp Permission Slip và Fee cho các sinh hoạt đặc biệt (camping, picnic, special activities … )  theo 

đúng ngày qui định. Các em sẽ không được tham gia các sinh hoạt này nếu Trưởng Đoàn không 

nhận được Permission Slip đúng hạn định. 

 

6. Tham dự các buổi họp hàng tháng cuả Hội Phụ Huynh. Nếu không volunteer, sẽ nhận và chu toàn 3 

“assigned tasks” được phân công bởi Hội Phụ Huynh để giúp các sinh hoạt cuả con em trong năm. 

 

7. Tuyệt đối KHÔNG mang bia rượu, vũ khí…. đến nơi sinh hoạt, cắm trại cuả Đoàn/LĐ. Nếu bị bắt 

gặp, sẽ được “mời về” ngay lập tức. 

 

Tôi/chúng tôi hiểu rõ và chấp nhận các biện pháp kỷ luật sau đây: 

Vi phạm lần thứ nhất:  nhắc nhở bởi Trưởng Đoàn qua email hoặc điện thoại 

Vi phạm lần thứ hai:  cảnh cáo bởi Ban Kỷ Luật Liên Đoàn (in person) 

Vi phạm lần thứ ba:  tạm ngưng sinh hoạt trong 3 tháng,  

                                  sẽ nhận được thư từ Ban Kỷ Luật Liên Đoàn 

 

 

Ngày:      ____  / _____/ ________ 

Đoàn Sinh: _________________________Đơn vị: (Please select)    

Phu Huynh: ________________________ Chữ ký _____________________  

Phụ Huynh: ________________________ Chữ ký _____________________ 

http://www.ldhuongviet.org/
http://www.ldhuongviet.org/
http://www.ldhuongviet.org/

	Ngày: 
	undefined: 
	undefined: 
	Đoàn Sinh: 
	Phu Huynh: 
	Phụ Huynh: 
	DropDownList1: Select



