
Những thông tin về chuyến đi học khoại khóa tại Reykir 

Quy định: 

1. Học sinh phải giữ gìn vệ sinh chung trong trường học và nơi tạm trú. Học sinh phải chịu trách 

nhiệm (đền tiền) nếu làm vỡ/hỏng đồ đạc. 

2. Học sinh không được ra khỏi khu vực trường học khi chưa được phép. 

3. Học sinh phải có mặt đúng giờ khi học và khi chơi. 

4. Học sinh phải tuân theo chỉ dẫn của nhân viên sở tại và giáo viên chủ nhiệm. 

5. Học sinh vi phạm có thể bị đuổi khỏi khóa học. 

6. Điện thoại và điện thoại thông minh hoàn toàn bị cấm sử dụng đối với học sinh. 

Nếu phát hiện học sinh mang theo điện thoại sẽ đuổi học ngay. 

 

7. Nghiêm cấm học sinh mang kẹo/bim bim tới trường. 

- Quy tắc này được phổ biến trong tất cả các trường tiểu học ở BĐ. 

- Học sinh phải tự bảo quản tư trang và đồ đạc cá nhân như: quần áo, máy chụp ảnh… 

- Nếu học sinh mang theo đồ ăn nhẹ trên đường đi thì tuyệt đối không được mang các 

loại hạt kể cả đồ ăn làm từ các loại hạt vì đã từng xảy ra trường hợp học sinh bị dị ứng/ 

dị ứng cấp tính nặng do hạt. 

 

Những thứ cần mang theo: 

❏ Chăn, gối và vỏ chăn gối hoặc túi ngủ 
❏ Ga giường 
❏ Quần áo ngủ 
❏ Bàn chải đánh răng và kem đánh răng 
❏ Đồ trang điểm (nếu muốn) 
❏ Khăn tắm 
❏ Quần áo tắm 
❏ Dép  
❏ Máy chụp ảnh nếu có (không phải điện 

thoại) 
❏ Quần lót (đủ xài) 
❏ Tất  (đủ xài) 
❏ Quần áo sơ cua 
❏ Tất len 

❏ Quần áo thể dục 
❏ Chai đựng nước 
❏ Giày chạy 
❏ Quần áo mưa 
❏ Ủng 
❏ Áo khoác ấm 
❏ Quần ấm 
❏ Áo len 
❏ Mũ 
❏ Găng tay 
❏ Quần sơ cua 
❏ Bút viết 
❏ Đèn pin 

 

 

 


