NỘI QUY CÂU LẠC BỘ EV PENPAL
VĂN MINH - CHUYÊN NGHIỆP - HIỆU QUẢ
I. ĐỐI VỚI HỌC VIÊN
- Tham gia giao tiếp đầy đủ theo lịch đã thống nhất từ trước, nếu nghỉ hay vào muộn phải
thông báo cho nhân viên phụ trách (Admin) trước khi buổi hẹn bắt đầu, bằng cách gọi điện
hoặc nhắn tin đến số điện thoại 0936.340.402
- Học sinh tự chịu trách nhiệm với kết quả học tập và sức khoẻ của mình.
- Không gian nơi ngồi học cần phải được giữ yên tĩnh, tránh ồn ào ảnh hưởng đến những
thành viên khác trong lớp học.
- Trong trường hợp trục trặc về kĩ thuật: máy hỏng, lỗi mạng, hỏng mic/camera vv.. Phụ
huynh/Học viên chủ động liên hệ ngay với nhân viên IT của Nhà trường để được hỗ trợ (Mr
Tùng: 0877.106.185).
- Luôn luôn BẬT CAMERA khi tham gia các buổi giao tiếp, giao lưu văn hóa. Khi
không phát biểu chủ động TẮT MIC.
- Ngồi học ngay ngắn và tập trung, trang phục lịch sự khi gặp gỡ trực tuyến với mọi người.
- Thái độ lịch sự, tôn trọng Giáo viên và các học viên khác. Tuyệt đối không ngắt lời và cần
lắng nghe khi mọi người nói chuyện với mình. KHÔNG CHAT những nội dung không liên
quan đến bài học, làm gián đoạn việc dạy của thầy cô và ảnh hưởng tới lớp học cộng đồng.
- Không cung cấp ID và password, link phòng của mình cho bất cứ ai.
- Không cung cấp thông tin cá nhân như: địa chỉ, số điện thoại, ảnh … cho bất cứ ai, bao
gồm cả giáo viên, tình nguyện viên, nhân viên của trườg EV Academy.
II. ĐỐI VỚI NHÀ TRƯỜNG
- Kiếm tra và cung cấp thông tin của mọi người bên Anh và Việt Nam, trước khi hai bên bắt
đầu giao tiếp cùng nhau.
- Cài đặt và cung cấp link để hai bên giao tiếp thuận lợi theo lịch đã hẹn trước.
- Hỗ trợ các tình nguyện viên tổ chức càng nhiều càng tốt, các hoạt động cho lớp cộng đồng
thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
- Hủy bỏ tư cách thành viên NGAY LẬP TỨC với thành viên không tuân thủ nội quy, làm
ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của Câu lạc bộ.
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