
Tin tức cho người hướng dẫn học sinh (Chaperone Information) 
Seattle Art Museum. Olympic Sculpture Park & Seattle Asian Art Museum 
 
Cám ơn quí vị đã đảm trách việc hướng dẫn học sinh đi thăm viếng! 
 
Ưu tiên hàng đầu của quí vị là nhóm học sinh mà quí vị đi cùng – những học sinh này luôn luôn cần sự 
chú ý của quí vị. Quí vị có trách nhiệm về vấn đề kỷ luật với nhóm và bảo đảm là học sinh có những thoải 
mái, tham dự vào việc kinh nghiệm học tập. Đòi hỏi là quí vị luôn luôn ở với nhóm của mình  
 

Những học sinh của quí vị :   1________________________  6_____________________________ 

                                                    2.________________________ 7.____________________________ 

                                                    3.________________________ 8.____________________________ 

                                                    4.________________________9._____________________________ 

                                                    5.________________________10.____________________________ 

 
Xin duyệt lại với nhóm học sinh của quí vị trước khi tới bảo tàng viện hoặc công viên: 
  
Luật số 1: Tôn trọng lẫn nhau  

 Đứng/ngồi để mọi người có thể nhìn thấy  

 Nói chuyện cùng một lúc và mức độ nói vừa đủ để nghe nhưng không quá lớn để có thể gây 
phiền nhiễu cho những khách thăm viếng khác tại bảo tàng viện hoặc công viên. 
 

Luật số 2: Tôn trọng nghệ thuật 

 Đứng cách  xa vật liệu nghệ thuật một khoảng cách thích hợp ( khoảng 30 cm) để bạn không bị 
tai nạn vô tình đụng vô nó .Những dầu thiên nhiên trên ngón tay có thể làm hư  hỏng nghệ thuật 

 SAM chấp nhận những máy chụp hình không đèn (non-flash) ở hầu hết trong khu vực, ngoại trừ 
những nơi đặc biệt triển lãm và khi có dấu cấm chụp hình. 

 Chụp hình và quay phim cho mục đích thương mại bị cấm tại Olympic Sculpture Park. Chụp hình 
cá nhân được chấp nhận nhưng không được xử dụng cho mục đích thương mại.  

 Chỉ những dụng cụ phác họa khô (viết chì, viết chì mầu, hoặc phấn) được chấp nhận tại phòng 
triển lãm bảo tàng viện. Xin mang những dụng cụ riêng cho mình. 

 Túi , túi xách , túi đựng đồ ăn trưa và ba lô có kích thước lớn hơn 11 x 15 Inches  phải được gửi ( 
chỉ dành cho giáo viên và người hướng dẫn)  hoặc bỏ vào thùng đồ của trường (dành cho học 
sinh). 

 Không được ăn đồ ăn /nhai kẹo cao su (chewing gum) trong khu triển lãm của bảo tàng viện. 
  

Luật số 3 Tôn trọng những thứ khác, những cơ sở và công viên  

 Đi bộ để bạn không chạy đâm vào vật hoặc người khác. 

 Xin ở trong khu vực và trên đường đi bộ của Olympic Sculpture Park. 

 Nếu trời mưa và bạn ăn trưa tại Olympic Sculpture Park Pavillion, xin nhường bàn và ghế cho 
những nhóm khách thăm viếng không phải của trường học và ngưng ngay những chơi đùa thô 
bạo.   


