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 GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 

  Xứ đoàn TNTT – Kitô Vua 

 

NỘI QUY DÀNH CHO ĐOÀN SINH 

SINH HOẠT TRỰC TUYẾN 

1. Nội quy: 

1.1. Vâng lời các anh chị Huynh trưởng. 

1.2. Xây dựng tình đoàn kết trong Đội, trong Ngành và trong Xứ đoàn. 

1.3. Đi sinh hoạt đúng giờ (nghỉ học phải xin phép) 

1.4. Phải mở camera khi học trực tuyến. Chỉ mở micro khi phát biểu hoặc có yêu cầu. 

1.5. Học bài, làm bài, tham dự đầy đủ các kỳ kiểm tra. 

1.6. Tác phong nghiêm túc: Áo bỏ vào quần (hoặc jupe đối với Ấu nữ) 

1.7. Mặc đồng phục trong giờ sinh hoạt chiều Chúa nhật (từ 13h50 đến hết thánh lễ) 

1.7.1. Đồng phục của các em: 

− Áo: 

+ Sơ-mi trắng tay ngắn, cầu vai, túi nắp sóng giữa có logo TNTT. 

+ Logo Xứ đoàn bên tay áo phải. 

+ Sọc ngành phía trên nắp túi bên tay phải  

+ Mang khăn quàng TNTT theo màu ngành. 

(Logo TNTT, logo Xứ đoàn và khăn quàng ngành, sọc ngành: Xứ đoàn có bán) 

− Quần: 

+ Quần tây đồng phục 

+ Màu xanh dương sậm hay đen. 

− Lưu ý: Riêng với ngành Ấu: 

+ Ấu nữ  : Jupe đồng phục. 

+ Ấu nam  : Quần short đồng phục. 

− Giày: San-dan hoặc giày “bata”. 

1.7.2. Đồng phục của các em “chưa được” mang khăn quàng giống như các em “đã được” mang khăn 

quàng TNTT, trừ áo không có logo xứ đoàn. 

Lưu ý: Các em có hoàn cảnh đặc biệt, Xứ đoàn sẽ xem xét hỗ trợ. Xin liên hệ với Trưởng Ngành! 

2. Quy định: 

2.1. Xếp loại chuyên cần: (chỉ áp dụng đối với Giáo lý Chúa Nhật (GLCN)) các em được xếp loại chuyên cần 

vào mỗi tháng dựa trên số buổi hiện diện: 

2.1.1. Quy định:   

− 2 buổi trễ = 1 buổi vắng 

− Sai đồng phục hoặc trễ sau 15 phút sẽ kể là “vắng có phép” 

2.1.2. Xếp loại hàng tháng:  

− Vắng 1 buổi : xếp loại A  (~3 điểm) 

− Vắng 2 buổi : xếp loại B  (~2 điểm) 

− Vắng 3 buổi trở lên  : xếp loại C  (~1 điểm) 



Noi quy Đoàn Sinh.doc 

2.2. Xếp loại chung:  theo tổng số điểm Giáo Lý và Chuyên Cần 

2.3. Việc xét duyệt các em được tham gia khối phụng vụ dựa theo tiêu chuẩn: các em không vi phạm bất kỳ 

hình thức kỷ luật được xác nhận bởi Trưởng ngành. 

2.4. Về việc xét duyệt các em lãnh nhận bí tích Thánh Thể (Vỡ lòng), Thêm Sức: 

2.4.1. Các điều kiện: 

− Vỡ lòng: từ 9 tuổi trở lên. Thêm Sức: từ 12 tuổi trở lên. 

− Điều kiện: Phải sinh hoạt 3 năm trở lên (hoặc có giấy của Cha Xứ Sở tại xác nhận đã đủ thời 

gian học hỏi bí tích trước khi sinh hoạt tại Xứ Đoàn). 

− Thời gian học: các em vẫn sinh hoạt ở ngành hiện tại và học tập trung vào tháng 7 và 8 (6 

tuần, các tối thứ hai, tư, sáu, từ 18h30 đến 20h00) 

2.4.2. Xét duyệt cuối khóa 

− Các em đạt điểm xếp loại CHUNG hàng năm và khoá học tập trung từ trung bình trở lên. 

− Nhân bản tốt. 

2.5. Việc khen thưởng: Khen thưởng đối với các em đạt thành tích xuất sắc trong từng học kỳ (hạng I, II, III) 

3. Hình thức kỷ luật: 

3.1. Hình thức kỷ luật đối với những em vi phạm nội quy Xứ đoàn: 

3.1.1. Vi phạm lần 1  : HT nhắc nhở riêng. 

3.1.2. Vi phạm lần 2 : HT nhắc nhở tại Đội. 

3.1.3. Vi phạm lần 3 : Trưởng Ngành nhắc nhở tại Ngành, “treo khăn” 1 tháng và gửi thư báo cho 

Phụ huynh. 

3.1.4. Vi phạm lần 4 : chuyển lên Ban Điều Hành Xứ Đoàn giải quyết. 

3.2. Kỷ luật “vắng” kiểm tra: 

3.2.1. Các em vắng kiểm tra có phép /không có phép: nếu không kiểm tra bổ sung (chậm nhất 2 tuần 

sau ngày thi chính thức) bị “treo khăn” 

3.3. Lưu ý: 

3.3.1. Hình thức cấm túc các em sẽ được Ngành đề nghị lên Ban Điều Hành Xứ Đoàn để xin ý kiến 

trước khi áp dụng. 

3.3.2. Từ lần vi phạm theo mục 3.1.2, Ngành sẽ thông báo trực tiếp Phụ huynh. 

   

  Ngày 17 tháng  10 năm 2021 

  Linh mục Tuyên úy phê chuẩn 

 

 

 

  Lm. Giuse Nguyễn Quốc Toản 


