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N¶I quy tråi 
 
Nh¢m møc Çích: -     Bäo Çäm s¿ an toàn và sÙc khÕe cho các tråi sinh 

- Gi» gìn thanh danh cho các HÜ§ng ñåo Sinh ViŒt Nam nói riêng và c¶ng ÇÒng ngÜ©i 
ViŒt nói chung 

- Tôn tr†ng thiên nhiên và luÆt tråi cûa H¶i HÜ§ng ñåo Hoa Kÿ  
 

Toàn th‹ tråi sToàn th‹ tråi sToàn th‹ tråi sToàn th‹ tråi sinh phäi tuyŒt ÇÓi tuân theo các ÇiŠu sau Çâyinh phäi tuyŒt ÇÓi tuân theo các ÇiŠu sau Çâyinh phäi tuyŒt ÇÓi tuân theo các ÇiŠu sau Çâyinh phäi tuyŒt ÇÓi tuân theo các ÇiŠu sau Çây    
 

1. ThuÀn phong mÏ tøc: 
a) Không ÇÜ®c mang bÃt cÙ loåi rÜ®u bia nào vào tråi. 
b) Tránh các hành Ç¶ng và l©i nói thi‰u væn hóa. 
c) Không ÇÜ®c t¿ tiŒn xæm nhÆp vào ÇÃt tråi cûa ÇÖn vÎ khác n‰u chÜa có s¿ ÇÒng š cûa trÜªng ÇÖn 

vÎ Çó. 
d) Gi» im l¥ng khi di chuy‹n gÀn ÇÃt tråi cûa các ÇÖn vÎ khác. 

2. Bäo vŒ thiên nhiên và vŒ sinh chung: 
a) Không ÇÜ®c phá hoåi cây cÕ và tàn håi thú vÆt. 
b) Không ÇÜ®c xä rác bØa bãi. 
c) D†n dËp såch së sau khi nÃu æn, rºa chén và vŒ sinh cá nhân. 

3. ñŠ phòng hÕa hoån: 
a) Ch‡ nÃu æn phäi xa lŠu tråi và các vÆt b¡t lºa. 
b) ChÌ ÇÜ®c n°i lºa khi Çã d¿ tr» bình nÜ§c ch»a lºa gÀn Çó. 
c) Khi dùng các thÙ xæng, dÀu ho¥c khí ÇÓt phäi có m¥t trÜªng chuyên môn tåi Çó. 
d) TuyŒt ÇÓi không ÇÜ®c mang Çèn dÀu ho¥c khí ÇÓt vào trong lŠu. 
e) Lºa phäi ÇÜ®c dÆp t¡t khi không có ai chæm sóc. 

4. An toàn cá nhân: 
a) Không ÇÜ®c t¿ š r©i ÇÖn vÎ n‰u chÜa ÇÜ®c s¿ ÇÒng š cûa trÜªng tr¿c. 
b) Luôn luôn sinh hoåt theo Ç¶i, tuÀn, toán, Çàn, không ÇÜ®c t¿ š Çi riêng. 
c) ñi ngû theo Çúng gi© quy ÇÎnh. 

 
Hãy luôn nh§ Ç‰n 3 l©i hÙa và 10 ÇiŠu luÆt. 
L©i HÙa, LuÆt Sói Con và Cách Ngôn RØng. 
HÜ§ng Çåo sinh g¥p khó khæn vÅn vui tÜÖi. 
HÜ§ng Çåo sinh tuân theo l©i huynh trÜªng. 
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