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Abstract: 
 

This study is aimed at investigating linguistic features of High School Regulations (HSRs) in 
English and Vietnamese. The data for analysis is collected from the official websites of well-
known High Schools (HSs) in New York City (NYC) and Ho Chi Minh City (HCMC). The 
study focuses on analyzing HSRs in terms of their pragmatic features, syntactic features and 
lexical choices. With regard to the pragmatic aspect, the study attempts to investigate the 
functions of high school regulations. In terms of the syntactic aspect, the passive voice, 
imperative sentences, type 1 conditionals and relative clauses are the most striking structures 
in HSRs. In addition, descriptive adjectives, proper nouns and “forbid” verbs are prominent 
lexical choices to transmit certain messages to the readers effectively. It is hoped that the 
results of this study can be useful for those who are interested in analysis of texts, especially 
high school regulations.                            
  

             Key words: Linguistic features; High school regulations; Pragmatic features; 
Syntactic features; Lexical choice.  
 
 
Tóm tắt: 
 
 
Mục đích của nghiên cứu này là xác định đặc trưng ngôn ngữ của nội quy trường trung học 
bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Dữ liệu được thu thập từ các trang web chính thức của các 
trường trung học tại thành phố New York và thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu này tập 
trung phân tích các nội quy của trường trung học về các đặc điểm ngữ dụng, cú pháp và lựa 
chọn từ vựng. Về mặt ngữ dụng, nghiên cứu này tìm hiểu các chức năng của nội quy trường 
trung học. Về mặt cú pháp, dạng bị động, câu mệnh lệnh, câu điều kiện loại 1 và mệnh đề 
quan hệ là các cấu trúc nổi bật nhất trong nội quy trường trung học. Ngoài ra, tính từ mô tả, 
danh từ riêng và các động từ thuộc phạm trù "cấm" là những lựa chọn từ vựng nổi bật nhằm 
truyền tải các thông điệp tới người đọc một cách hiệu quả. Hy vọng rằng kết quả nghiên cứu 
có thể giúp ích cho những ai quan tâm đến phân tích văn bản, đặc biệt là các nội quy trường 
trung học.  
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