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育達科技大學室外籃排球場管理要點
Poin manajemen lapangan basket voli luar ruangan Yu Da University of Science and Technology
中華民國 89 年 12 月 28 日八十九學年第一學期學生事務會議通過
Dilewati oleh Konferensi Kemahasiswaan semester pertama tahun akademik 2000 Republik China pada 28 Desember 2000

中華民國 91 年 7 月 10 日九十學年第二學期七月份行政會議修正
Amendemen Dewan Eksekutif Juli, semester kedua tahun akademik 2001 Republik China pada 10 Juli 2002

中華民國 93 年 6 月 2 日九十二學年第二學期第六次行政會議修正
Perubahan sesi administrasi keenam semester kedua tahun ajaran sekolah 2003 Republik China pada tanggal 2 Juni 2004

中華民國 93 年 9 月 7 日九十三學年度第一學期第五次學務處處務會議修正
Koreksi sesi kelima Kantor Urusan Akademik semester pertama tahun sekolah 2004 Republik China pada 7 September 2004

中華民國 96 年 5 月 16 日育亞(學務)字第 0960002466 號令公布
Orde Republik Cina pada 16 Mei 2007, Yu Ya (School of Education) No. 0960002466

中華民國 102 年 9 月 9 日一 0 二學年度第一學期第一次室務會議修正
Amandemen untuk pertemuan ruang pertama semester pertama tahun 2013 sekolah Republik China pada 9 September 2013

中華民國 105 年 10 月 11 日一○五學年第一次學生事務會議修正
Koreksi pertemuan urusan siswa pertama tahun sekolah 2016 Republik China pada 11 Oktober 2016

中華民國 105 年 10 月 25 日育亞(學務)字第 1050009436 號令發布
Orde Republik Cina pada 25 Oktober 2016, Yuya (Sekolah) No. 1050009436

一、
育達科技大學（下稱本校）為發揮室外籃排球場使用效益，特依據本校運動場館及設
施管理辦法第 6 條制定本要點。
1. Yuda University of Science and Technology (selanjutnya disebut sebagai sekolah) untuk mengembangkan
manfaat dari lapangan voli basket luar ruangan, menurut Pasal 6 tempat olahraga sekolah dan langkah-langkah
manajemen fasilitas

二、室外籃排球場使用規範如下：
2. Spesifikasi penggunaan lapangan basket voli outdoor adalah sebagai berikut:

（一）場內設備、籃排球網，須愛護使用。
(1) Perlengkapan di tempat dan jaring basket voli harus digunakan dengan hati-hati.

（二）各種器材未經授課教師或管理專人指示時，不可隨意移動。
(2) Peralatan tidak boleh dipindahkan secara bebas tanpa instruksi dari instruktur atau staf manajemen.

（三）籃球網破損時，應向學生事務處體育衛生組反應，學生事務處體育衛生組得隨時更
換。
(3) Ketika jaring bola basket rusak, maka harus menanggapi Bagian Kesehatan Olahraga dari Kantor
Urusan Siswa Bagian Kesehatan Olahraga dapat diganti setiap saat.

（四）禁止穿著硬底鞋及釘鞋進入，並嚴禁車輛、動物或攜帶危險物品進入場內。
(4) Dilarang memakai sepatu bersol keras dan sepatu berduri, dan dilarang keras untuk memasuki
tempat dengan kendaraan, hewan atau barang berbahaya.

（五）請穿著適當之運動服裝及運動鞋進入場內。
(5) Harap kenakan pakaian olahraga dan sepatu olahraga yang sesuai untuk memasuki tempat tersebut.

（六）請善盡場地設施、整潔的維護責任，如有損壞情形時，應負復原或賠償之責。
(6) Mohon lakukan yang terbaik untuk melengkapi fasilitas situs dan tanggung jawab pemeliharaan yang
rapi. Jika ada kerusakan, Anda harus bertanggung jawab untuk pemulihan atau kompensasi.

（七）開放時間由管理單位另行公告之。
(7) Jam buka diumumkan secara terpisah oleh unit manajemen.

（八）場地之使用概況，由管理單位公告之。
(8) Situasi umum penggunaan venue diumumkan oleh unit manajemen.

三、若經規勸仍未能遵守本場館規範者，以停權議處，情節嚴重者，報請校規處分。
3. Jika Anda masih gagal mematuhi norma tempat, Anda harus menghentikan masalah ini dan mendiskusikan
masalah tersebut.Jika situasinya serius, laporkan ke sekolah untuk tindakan disipliner.

四、本要點未規定事項依本校運動場館及設施管理辦法辦理。
4. Hal-hal yang tidak disebutkan dalam bagian ini harus ditangani sesuai dengan lokasi olahraga sekolah dan
metode manajemen fasilitas.

五、本要點經學生事務委員會議通過，自發布日實施。
5. Poin ini disetujui oleh Komite Kemahasiswaan dan diimplementasikan sejak tanggal penerbitan.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT DỤC ĐẠT
中華民國 89 年 12 月 28 日八十九學年第一學期學生事務會議通過

Thông qua Hội nghị sinh viên của học kỳ đầu tiên năm học 89 Cộng Hòa Trung Quốc vào ngày 28
tháng 12 năm 1989
中華民國 91 年 7 月 10 日九十學年第二學期七月份行政會議修正

Sửa đổi Hội nghị hành chính của Hội Đồng Điều Hành tháng 7,học kỳ thứ hai năm học 90 Cộng Hòa
Trung Quốc vào ngày 10 tháng 7 năm 1991
中華民國 93 年 6 月 2 日九十二學年第二學期第六次行政會議修正

Sửa đổi Hội nghị hành chính lần thứ sáu năm học 90 học kỳ thứ2, Cộng Hòa Trung Quốc vào ngày 2
tháng 6 năm 1993
中華民國 93 年 9 月 7 日九十三學年度第一學期第五次學務處處務會議修正

Sửa đổi Hội nghị học vụ lần thứ năm năm học 93 học kỳ đầu tiên,Cộng Hòa Trung Quốc vào ngày 7
tháng 9 năm 1993
中華民國 96 年 5 月 16 日育亞(學務)字第 0960002466 號令公布

Công bố số 0960002466,YUYA(Học vụ) Cộng Hòa Trung Quốc ngay2 tháng 5 năm 1996
中華民國 102 年 9 月 9 日一 0 二學年度第一學期第一次室務會議修正

Sửa đổi họp phòng học vụ lần đầu tiên kỳ học đầu tiên năm học 102, Cộng Hòa Trung Quốc vào ngày
9 tháng 9,102
中華民國 105 年 10 月 11 日一○五學年第一次學生事務會議修正

Sửa đổi họp phòng học vụ lần đầu tiên kỳ học đầu tiên năm học 105, Cộng Hòa Trung Quốc vào ngày
11 tháng 10,105
中華民國 105 年 10 月 25 日育亞(學務)字第 1050009436 號令發布

Sửa đổi cuộc họp công tác sinh viên lần 1 năm học 105, Cộng Hòa Trung Quốc vào ngày 25 tháng
10,105,YAYA(học vụ) số 1050009436
一、
育達科技大學（下稱本校）為發揮室外籃排球場使用效益，特依據本校運動場館及設
施管理辦法第 6 條制定本要點。
1. Đại học Khoa Học Kỹ Thuật YUDA để phát triển lợi ích của sân bóng rổ ngoài trời,dựa trên các
địa điểm thể thao và các biện pháp quản lý cơ sở vật chất của trường Điều 6 .
二、室外籃排球場使用規範如下：
2. Nội quy của sân bóng chuyền ngoài trời:

（一）場內設備、籃排球網，須愛護使用。
Cần sử dụng các thiết bị trong nhà và lưới bóng chuyền trong nhà.
（二）各種器材未經授課教師或管理專人指示時，不可隨意移動。
(2) Tất cả các loại thiết bị không được tự do di chuyển mà không có sự hướng dẫn của người

hướng dẫn hoặc nhân viên viên quản lý

（三）籃球網破損時，應向學生事務處體育衛生組反應，學生事務處體育衛生組得隨時更
換。
Khi lưới bóng rổ bị hỏng, hướng dẫn sinh viên phản ánh phòng học vụ bộ phận Thể dục để thay
đổi lưới mới.
（四）禁止穿著硬底鞋及釘鞋進入，並嚴禁車輛、動物或攜帶危險物品進入場內。
Cấm mang giày đế cứng và giày có gai,nghiêm cấm xe cộ động vật hoặc hàng hóa nguy hiểm
đi vào trong sân
（五） 請穿著適當之運動服裝及運動鞋進入場內。
Vui lòng mang những đôi giày thích hợp và giày thể thao thích hợp vào sân.
（六）請善盡場地設施、整潔的維護責任，如有損壞情形時，應負復原或賠償之責。
Cố gắng bảo đảm các thiết bị gọn gàng,nếu có bất kỳ thiệt hại nào, bạn phải chịu trách nhiệm
thu hồi hoặc bồi thường.
（七）開放時間由管理單位另行公告之。
Giờ mở cửa sẽ do đơn vị quản lý công bố riêng
（八）場地之使用概況，由管理單位公告之。
Những vấn đề về việc sử dụng địa điểm sân sẽ do đơn vị quản lý công bố riêng
三、若經規勸仍未能遵守本場館規範者，以停權議處，情節嚴重者，報請校規處分。
3.Nếu không tuân thủ theo các quy định trên,thìsẽ bị xử phạt dựa theo tình trạng nghiêm trọng của tình
huống.

四、本要點未規定事項依本校運動場館及設施管理辦法辦理。
4. Các vấn đề không được chỉ định trong phần này được xử lý theo các địa điểm thể thao và phương thức quản
lý cơ sở vật chất của trường.

五、本要點經學生事務委員會議通過，自發布日實施。
5. Điểm này đã được phê duyệt bởi Ủy ban Công tác Sinh viên và được thực hiện kể từ ngày phát hành.

