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Quy tắc ứng xử của sinh viên 

Các bạn sinh viên thân mến,  

Đây là danh sách các quy tắc cơ bản hỗ trợ các bạn hoàn thành trường trình học 

thành công và để các bạn đạt được mục tiêu của mình: 

Quy tắc trường học 

1. Mỗi sinh viên đều được phân vào một nhóm trong suốt chương trình. 

2. Mỗi nhóm sẽ có một phiên dịch phụ trách.  

3. Phiên dịch là người tiếp nhận trực tiếp tất cả các yêu cầu, câu hỏi và vấn đề 

của sinh viên.  

4. Ngày học bắt đầu từ 8:00 và kết thúc lúc 15:00. 

5. Buổi sáng học từ 8:00 đến 11:00. Buổi chiều học từ 12:00 đến 15:00. 

6. Giờ ăn, nghỉ trưa từ 11:00 đến 12:00.   

7. Sinh viên sẽ tham gia tất cả các lớp học và hoàn thành tất cả các bài tập theo 

yêu cầu của giáo viên. 

8. Đi học đầy đủ là trách nhiệm của từng sinh viên.  

9. Sinh viên chỉ có thế nghỉ học nhiều nhất 2 lần và phải có lí do hợp lí. Trách 

nhiệm của sinh viên là cung cấp đầy đủ lí do nghỉ học thuyết phục cho phiên 

dịch.  

10. Cấm sử dụng điện thoại (nói chuyện, chơi game, nhắn tin) khi đang ở trong 

lớp học.  

11. Để nhận được chứng nhận hoàn thành chương trình học, sinh viên cần đạt 

điểm trung bình các môn học tối thiểu là 60.  
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12. Chứng nhận sinh viên Giỏi sẽ được trao cho sinh viên có điểm trung bình 88 

trở lên. Và chứng nhận sinh viên Xuất Sắc sẽ được trao cho sinh viên có 

điểm trung bình 95 trở lên.   

13. Trường học ở khu vực Kmehin. Sinh viên chỉ có thể ở lại khu vực Kmehin 

vào ngày đi học. Cấm sinh viên sử dụng bất kì đồ vật, trang thiết bị riêng tư 

thuộc khu vực này. 

Thiết bị điện tử 

14. Tất cả sinh viên tham gia chương trình học đều phải có máy vi tính cá nhân.  

15. Tất cả các sinh viên phải tuân theo luật pháp địa phương, liên quan đến 

quyền tác giả, bảo mật, và phương tiện truyền thông điện tử. 

16. Tất cả các sinh viên phải chắc chắn rằng máy vi tính của mình được bảo vệ 

chống lại virus, và những sự xâm nhập khác. 

Phương tiện đến trường   

17. Trách nhiệm của sinh viên là ra ngoài đường đón xe buýt đi học theo lịch cụ 

thể từng farm.  

18. Trên xe buýt, sinh viên phải cư xử đúng mực, tuân thủ các quy tắc vệ sinh an 

toàn và luật giao thông. 

19. Không hút thuốc trên xe buýt. 

Đồ uống có cồn và thuốc lá 

20.  Cấm uống say xỉn.  
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21. Cấm sở hữu, sử dụng, tiêu thụ, sản xuất, trao đổi, mua bán, phân phối đồ 

uống có cồn và thuốc lá. 

Trang thiết bị 

22. Tất cả sinh viên phải có ý thức giữ gìn đồ dùng, thiết bị sử dụng trong 

chương trình học một cách cẩn thận, bất kì ở lớp hay nơi khác.  

Quy tắc ở farm 

23. Tất cả các sinh viên phải tuân theo các điều lệ và quy tắc mà chủ farm đưa 

ra. 

24. Tất cả các quy trình công việc và quy định phải tuân theo các quy định pháp 

luật và an toàn. 

25. Mỗi farm có lịch làm việc trong ngày riêng – sinh viên phải tuân thủ theo 

đúng lịch này. 

26. Làm thêm ngày hay xin nghỉ làm phải được sự chấp thuận của chủ farm. 

27. Sinh viên phải thông báo cho phiên dịch của mình nếu có kế hoạch rời khỏi 

khu vực farm để đi du lịch nhiều hơn một ngày. 

28. Nếu sinh viên có bất kì vấn đề sức khỏe nào, sinh viên phải thông báo cho 

chủ farm càng sớm càng tốt. Hãy đề nghị chủ farm sắp xếp một cuộc hẹn với 

bác sĩ đến farm khám hoặc đưa đến phòng khám. Bên cạnh đó, sinh viên 

phải thông báo cho phiên dịch và nhờ giúp đỡ nếu có bất kì khó khăn khi 

giao tiếp với chủ farm. 
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29. Tất cả thiết bị mà sinh viên được chủ farm cung cấp phải được hoàn trả 

nguyên vẹn vào cuối chương trình. Cấm trao đổi hoặc vứt bỏ thiết bị của 

farm. 

30. Đi vào nhà kính hay ruộng ngoài trời vì bất cứ lí do gì mà không có sự đồng 

ý của chủ farm sở hữu được coi là hành động xâm phạm. 

31. Cấm lấy rau, hoa, quả trong farm mà không có sự đồng ý của chủ farm. 

32. Sinh viên không nên giữ số lượng tiền mặt lớn ở trong người hoặc trong 

phòng, đề phòng bị mất hoặc bị trộm. 

33. Sinh viên gặp bất kì vấn đề gì ở farm (công việc, tiền bạc, quan hệ xã hội) 

thì nên liên lạc với phiên dịch của mình.  

Hành vi của sinh viên và thông tin chung 

34. Tất cả sinh viên phải cư xử lịch sự. 

35. Tất cả sinh viên phải tuân theo hướng dẫn của cán bộ chương trình. 

36. Sinh viên không được cung cấp thông tin sai lệch. 

37. Săn bắn bị cấm theo luật pháp Israel. Giết, làm bị thương hay ăn thịt động 

vật hoang dã hoặc động vật nhà là chống lại luật pháp Israel.  

38. Sinh viên luôn luôn phải giữ Hộ chiếu theo mình (trừ lúc đi làm). 

39. Thời tiết ở vùng Ramat Negev rất khô và nóng vào mùa hè; rất lạnh vào mùa 

đông. Sinh viên nhớ chuẩn bị quần áo phù hợp với thời tiết. 
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