
Centre Pauline Julien 
Aklat na kinatatalaan ng mga Kautusan 

 
1. Pakikitungo 
 
Upang gumawa ng aming paaralan ng isang maligayang lugar para sa lahat, mangyaring kumuha ng dakilang pag-
aalaga ng mga tao, ang kanilang mga ari-arian at kabuhayan ng mga Centre. 
 
Ang pag-uugali at wika ay hindi pinahihintulutan labis Center 
 
2. Simulain ng pagkamamayan 
 
2.1 Lahat ng kumilos na may paggalang at respeto sa lahat ng mga kawani ng Centre at sa mga mag-aaral. 
2.2 Walang pagsalakay, pandiwang o pisikal na bahagyang o malubhang, ay tinanggap .. Ang kawalang-galang, 
paghamak, kalapastanganan, kapusungan, kalaswaan, blackmail, pananakot at panlahi pangungusap o sekswal ay 
hindi pinahihintulutan. 
2.3 Ang estudyante ay lumalahok na aktibo sa kanilang pag-aaral proyekto. 
2.4 Lahat ng mga gumagamit ay kinakailangan upang mapanatili ang mga lugar at mga kagamitan sa malinis at sa 
mabuting kalagayan. 
2.5 Ang sunog sistema ng alarma ay aktibo sa isang emergency. Ang maling paggamit ng apoy alarma sistema ay 
maaaring magresulta sa paghanay  ng isang kriminal na reklamo laban sa mga mag-aaral na responsable. Ang huli ay 
mananagot para sa mga gastos at pinsala na dulot ng mga aktibation ng isang maling alarma. 
 
3. TUNTUNIN NG PAGPAPATAKBO 
 
3.1 Ang pagsisinungaling ay hindi pinapayagan. 
3.2 Igalang ang pinili oras. Para sa pagkakaiba-iba, isumite sa kalihiman. 
3.3 Ipagbigay alam ang pagliban at mga pagkaantala sa kalihiman sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono  o 
personal na magsabi  bago o pagkatapos ng pagliban. 
3.4 Ang pangongopya  sa panahon ng isang pagsusulit ay awtomatikong bagsak sa klase. 
3.5 Patayin ang cellular at pager bago pumasok ng classroom o aklatan. 
3.6 Kumuha ng pahintulot mula sa Center bago magpaskil o manghingi sa paaralan. 
 
 4. KALIGTASAN 
4.1 Tanging mga mag-aaral, kawani at awtorisadong tao ay maaaring kumalat sa Center. 
4.2 Sa mga tunog ng alarma, sundin ang mga direksyon ng inyong guro. Ang tamang pamamaraan ng paglikas ay 
ipinapakita sa Center sa bawat klase. 
4.3 Iulat sa kalihim kaagad ang anumang mga pangyayari na nagaganap sa Center. 
4.4 Ang mga mag-aaral matugunan ang mga kondisyon ng buhay sa pamamagitan ng pagtangging sumampalataya 
ang mga pagnanakaw, mga gamot at mga armas. 
 
5. PAGBAWI 
 
5.1 Gamitin ang berdeng sisidlan sa mga silid paaralan para sa papel na maaaring gamitin muli at malinis lamang. 
5.2 Paggamit ng mga sisidlan sa mga mag-aaral pahingahan para sa mga recycle sa mga lalagyan na salamin, metal o 
plastic. 
 
 Nabasa ko na ang aklat na kinatatalaan ng kautusan at pangako na igagalang ang mga ito. 
 
______________________________ _________________________ 
Pangalan at Pirma ng mag-aaral 
 


