
 
MUSCATEL MIDDLE SCHOOL 

CELL PHONE POLICY 
 

If your parents have provided a cell phone for you to use, you must follow the Muscatel Expectations 
Procedures regarding the use of cell phones: 
1. Phones must remain OFF (not silent) & concealed during the entire day.  
2. If a call must be made, students must ask permission in the main office and use the phone in the presence of 

the office authority.  
3. If a phone is confiscated, a parent must pick it up in the Main Office. Phone cannot be picked up until the 

following Monday by a parent/guardian ONLY! 
4. If the phone has a camera, this feature is NOT permitted to be used on campus. MUSCATEL MIDDLE SCHOOL 

IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY LOST, STOLEN, MISSING OR CONFISCATED ITEMS. 
5. Early pick-ups will result in automatic Saturday Work Study. 
 

ESCUELA SECUNDARIA MUSCATEL 
POLÍTICA DE TELÉFONO CELULAR 

 
Si sus padres les han proporcionado con un teléfono celular para que usted utilice, se deben de seguir las 
Expectativas de Procedimientos de Muscatel con respecto al uso de celulares: 
1. Los teléfonos deben de permanecer APAGADOS (no en silencio) y ocultos durante todo el día.  
2. Si una llamada debe de hacerse, los estudiantes deben de pedir permiso en la oficina principal y usar el 

teléfono en presencia de la autoridad de la oficina.  
3. Si un teléfono es confiscado, un padre debe de recogerlo en la Oficina Principal. ¡Los teléfonos no pueden ser 

recogidos hasta el siguiente Lunes por un padre/tutor SOLAMENTE! 
4. Si el teléfono tiene una cámara, esta función NO es permitida ser usada en el campus. LA ESCUELA 

SECUNDARIA MUSCATEL NO ES RESPONDABLE POR NINGUN OBJETO PERDIDO, ROBADO, EXTRAVIADO O 
CONFISCADOS. 

5. Recoger antes de tiempo automáticamente resultará en Trabajar Estudiando en Sábado.   
 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MUSCATEL 
CHÍNH SÁCH ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 

 
Nếu phụ huynh cho các em điện thoại di động để sử dụng, các em phải tuân thủ theo Quy Định Các Mong Đợi Của Trường 

Muscatel  về việc sử dụng điện thoại di động: 
1. Điện thoại phải để ở chế độ TẮT (chứ không phải im lặng) & phải cất đi trong suốt cả ngày học.  
2. Nếu buộc phải gọi điện, học sinh phải xin phép tại văn phòng nhà trường và sử dụng điện thoại ngay trước mặt của nhân 

viên văn phòng.  
3. Nếu bị tịch thu điện thoại, phụ huynh phải đến nhận lại ở Văn Phòng Nhà Trường. Không được nhận lại điện thoại cho 

đến tận thứ Hai tuần sau, và CHỈ CÓ phụ huynh/giám hộ mới được nhận! 
4. Nếu điện thoại có máy ảnh, chức năng này KHÔNG được phép sử dụng tại trường. TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

MUSCATEL KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT CỨ ĐỒ VẬT BỊ MẤT MÁT, MẤT TRỘM, LÀM MẤT HOẶC 

BỊ TỊCH THU NÀO. 
5. Đến nhận sớm sẽ dẫn đến kết quả tự động phải làm Bài Tập Vào Thứ Bảy.  

 
MUSCATEL 初中 

使用手機的規定 
 

假如你的父母有提供手機讓你使用，關於如何使用手機，你必須遵照 Muscatel 所期許的程序：  

1. 手機必須保持關機（不是靜音）並且整天都要收藏妥當。  

2. 假如必須要打電話，學生必須到辦公室要求許可，並且在辦公室指定的地方使用電話。  

3. 假如手機被沒收了，家長必須到學校辦公室來領取。手機必須等到下一個星期一由家長/監護人

親自來領取才行！ 

4. 如果手機有照相的功能，這個功能不能在校園內使用。MUSCATEL 初中對於任何遺失，盜竊，丟

失或沒收的項目概不承擔責任。 

5. 提前領取會自動導致星期六的工讀。  


