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育達科技大學桌球教室管理要點
Những yêu cầu trong quản lý phòng tập bi-da của Đại học Công nghệ
Yuda
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 về vấn đề sinh viên của học kỳ đầu tiên của năm học thứ 89 của Trung Hoa Dân Quốc vào
ngày 28 tháng 12 năm 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
Sửa đổi Phiên họp hành chính tháng 7 của học kỳ thứ hai của năm học thứ 90 của Trung Hoa Dân Quốc vào ngày
10 tháng 7 năm 2000
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 phiên hành chính thứ sáu của học kỳ thứ hai của năm học thứ 92 của Trung Hoa Dân Quốc vào ngày 2
tháng 6 năm 2000
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 chữa phiên thứ năm của Văn phòng Học vụ của học kỳ đầu tiên của năm học thứ 93 của Trung Hoa Dân Quốc
vào ngày 7 tháng 9 năm 2004
中華民國 96 年 5 月 16 日育亞(學務)字第 0960002463 號令公布
Huân chương Trung Hoa Dân Quốc ngày 16 tháng 5 năm 2007, Yuya (Trường Giáo dục) Số 0960002463
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 cuộc họp lần đầu tiên của học kỳ đầu tiên của năm học thứ 102 của Trung Hoa Dân Quốc vào ngày 9
tháng 9 năm 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
Sửa chữa cuộc họp sinh viên đầu tiên của năm học thứ 105 của Trung Hoa Dân Quốc vào ngày 11 tháng 10 năm 2016
中華民國 105 年 10 月 25 日育亞(學務)字第 1050009436 號令發布
Huân chương Trung Hoa Dân Quốc ngày 25 tháng 10 năm 2016, Yuya (Trường học) số 1050009436

一、育達科技大學（下稱本校）為發揮桌球教室使用效益，特依據本校運動場館及設施管理辦
法第 6 條制定本要點。
Đại học Khoa học và Công nghệ Yuda (sau đây gọi là trường học) để phát triển lợi ích
của việc sử dụng phòng học bi-a, phù hợp với các địa điểm thể thao của trường và các
biện pháp quản lý cơ sở Điều 6 để phát triển điểm này.
二、桌球教室使用規範如下：
Tiêu chuẩn sử dụng phòng học bi-a như sau:
（一）如遇場地不敷使用時，原則上以雙打競賽為主，待球局結束後，依序輪換，其次為
二對二練習，時間以 30 分鐘為限，依序輪換之。
Trong trường hợp không đủ địa điểm, về nguyên tắc, cuộc thi đôi là cuộc thi chính.
Sau khi kết thúc trò chơi, vòng quay theo thứ tự, tiếp theo là lần thực hành thứ hai
đến thứ hai. Thời gian giới hạn trong 30 phút và được quay theo trình tự.
（二）除非無人等候使用，否則禁止繼續使用。
Cấm tiếp tục sử dụng trừ khi không có ai chờ đợi để sử dụng nó.
（三）請維護桌球室清潔，嚴禁吸煙、並禁止攜帶飲料、食物進入桌球室（白開水除外）。
Vui lòng giữ phòng bi-a sạch sẽ, nghiêm cấm hút thuốc và không cho phép mang

đồ uống và thức ăn vào phòng bi-a (trừ nước đun sôi).
（四）請勿隨意移動球桌，器材用完請歸回原位。
Vui lòng không di chuyển bàn theo ý muốn, vui lòng quay lại vị trí ban đầu khi thiết
bị được sử dụng hết.
（五）禁止將任何物品置於球桌上。
Cấm đặt bất kỳ vật phẩm nào trên bàn.
（六）請勿以身體壓迫球桌及球網。
Đừng nhấn bàn và lưới với cơ thể của bạn.
（七）請借用球桌者，將借用時領取之球桌號碼牌置於球桌上，並依指定球桌使用。
Vui lòng mượn người chơi bảng và đặt biển số bảng nhận được tại thời điểm
mượn trên bàn và sử dụng nó theo bảng được chỉ định.
（八）請穿著整齊運動服及運動鞋入場。
Hãy mặc đồ thể thao gọn gàng và giày thể thao.
（九）使用人於使用完畢後，請將場內清掃乾淨，並將器材歸還定位及關閉電源、空調及
門窗後始可離去。
Sau khi người dùng sử dụng xong, vui lòng làm sạch bàn bida và đưa thiết bị trở lại vị trí
và tắt nguồn, điều hòa và cửa ra vào và cửa sổ.
（十）如器材為自然損壞，請告知學生事務處體育衛生組，以便進行維修。
Nếu thiết bị bị hư hỏng tự nhiên, vui lòng thông báo cho Phòng Thể thao của Phòng Công
tác Sinh viên để sửa chữa.
（十一）開放時間由管理單位另行公告之。
Giờ mở cửa sẽ được thông báo riêng bởi đơn vị quản lý.
（十二）場地之使用概況，由管理單位公告之。
Việc sử dụng trang web được công bố bởi các đơn vị quản lý.
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 bạn vẫn được khuyên không tuân thủ các thông số kỹ thuật của địa điểm, bạn nên báo
cáo cho nhà trường để xử lý kỷ luật nếu tình huống nghiêm trọng.
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.

