
GIẤY ĐỒNG Ý Ở KTX VÀ ĐIỀU KHOẢN SINH 

HOẠT 

 
1. Thời gian ở KTX là 1 năm, không phải vì các nguyên nhân đặc biệt 

(nghỉ học hoặc chuyển trường), giữa chừng không thụ ly trả phòng. 
Tiền cọc đến lúc kết thúc năm học nghiệm thu rời khỏi KTX xong mới 
hoàn trả. 

2. Sinh viên ở KTX nên trở về phòng trước 23 giờ 30, đồng thời chấp 
nhận điểm danh.( Nếu mỗi tháng số lần vắng điểm danh 2 lần trở 
lên, sẽ thông báo cho phụ huynh) 

3. Nếu sinh viên ở KTX muốn qua đêm ở ngoài, phải đem thẻ cư trú 
KTX đến phòng quản lý KTX đăng ký trước 23 giờ,đồng thời rời khỏi 
KTX trước 23 giờ. 

4. Thời gian yên tĩnh của KTX ( buổi trưa 12 giờ 30 đến 14 giờ, buổi tối 
từ 20 giờ đến sáng 6 giờ ngày hôm sau), thời gian yên tĩnh không 
được lớn tiếng la hét, tránh làm ảnh hưởng đến người khác. 

5.  Trong phòng giặt ủi có máy giặc, máy sấy, cần phải bỏ tiền xu ( tân 
đài tệ) không được các đồng xu khác hoặc đồng xu của các nước 
khác. 

6. Mượn dùng nhà bếp cần phải mang thẻ ở KTX đến phòng quản lý 
KTX đăng ký, mỗi lần giới hạn sử dụng 2 tiếng, sử dụng xong phải 
vệ sinh sạch sẽ các dụng cụ và nhà bếp. 

7. Người nhà, bạn bè đến thăm phải mang giấy tờ để đăng ký và phải 
rời khỏi KTX trước 22 giờ. 

8. Gửi nhận thư từ, bưu kiện địa chỉ phải ghi rõ ràng, đông thời ghi chú 
số phòng, số giường và họ tên, nếu không sẽ xử lý theo hình thức gửi 
trả. 

Mẫu ghi điền KTX 1: 台中市霧峰區吉峰東路 168 號 朝陽科技大

學第一宿舍 R601-1 OOO 收。 

9. Vì nâng cao quan niệm phòng  tránh tai nạn cho sinh viên ở KTX, 
trong thời gian ở KTX  nên tham giam các buổi diễn tập do KTX tổ 
chức. 

10. Sinh viên ở KTX duy trì vệ sinh trong phòng và hành lang KTX. Lúc 
nghiệm thu, sẽ nghiệm thu dựa theo khu vực phụ trách. Chưa hoàn 



thành thủ tục nghiệm thu rời khỏi KTX, dự theo tình trạng trừ tiền 
cọc của KTX. 

11. Sinh viên ở KTX không được có các hành vi dưới đây trong khu vực 
KTX : 
(1) Chưa thông qua xin phép vào phòng người khác giới, hoặc cho 
phép người khác giới vào trong phòng. 
(2) Trong khu vực không quy định của KTX thực hiện thiết kế với 
phun sơn. 
(3) Có ý phá hoại cơ sở vật chất, đồ gia dụng và bố trí trong phòng. 
(4) Hút thuốc,cờ bạc, uống rượu, tàng trữvật nguy hiểm hoặc mang 
theo hang cấm. 
(5) Trong phòng không được sử dụng bếp từ, nồi siêu tốc, máy pha 
cà phê, bàn ủi, bếp ga, muỗng điện, tủ lạnh, lò nướng vv các vật sử 
dụng hao phí điện năng lớn, tránh vượt mức sử dụng điện, hoặc sử 
dụng không cẩn thận dẫn đến hỏa hoạn (nếu do nguyên nhân này 
sảy ra hỏa hoạn, ngoài gia đình phải chịu trách nhiệm bồi thường ra, 
đương sự cũng phải chịu trách nhiệm hình sự). 
(6) Tự ý vào ở, chuyển ra, nhường phòng hoặc tự hoán đổi vị trí 
giường. 
(7) Chưa được thông qua phê chuẩn, cho người ngoài qua đêm 
trong phòng. 
(8) Tự ý xê dịch bố trí nơi công cộng hoặc chiếm làm của riêng. 
(9) Buôn bán trong KTX hoặc tự ý dẫn người buôn bán vào phát tán 
quảng cáo, buôn bán vật phẩm. 
(10) Trong KTX không được nuôi thú cưng. 
(11) Hành vi trái với vệ sinh công cộng, an ninh cư trú hoặc an toàn 
nơi công cộng. 
(12) Vi phạm các quy định do bản quản lý sinh hoạt KTX đặt ra. 

12. Để khiến vị trí giường trong phòng có sự hợp lý trong sử dụng, nhà 
trường có thể mọi lúc dựa vào tình hình thực tếđiều chỉnh phòng, vị 
trí giường, sinh viên ở KTX không được cự tuyệt. 

13. Vào KTX cần phải mang theo thẻ cư trú của KTX và đồng ý cho kiểm 
tra. 

14. Phàm người vi phạm các điều khoản trên, ngoài thông báo cho 
người nhà và giáo viên chủ nhiệm, đồng thời tiến hành xử lý dựa 
theo quy định liên quan đến biện pháp thưởng phạt của nhà trường. 


