PHIẾU ĐĂNG KÝ
XE ĐƯA ĐÓN HỌC SINH
Registration for school bus

TRƯỜNG PHỔ THÔNG
ĐOÀN THỊ ĐIỂM ECOPARK

THÔNG TIN HỌC SINH/ Student’s information
Tên học sinh/ Student’s name :______________________________________________________________________
Lớp/ Class: ___________________________________ Ngày sinh/ Date of birth: ___________________________
Mã số học sinh/ Student ID :________________________________________________________________________
Giới tính/ Sex:

□ Nam/ Male

□ Nữ/ Female

Tên phụ huynh/ Parent’s name: ____________________________________________________________________
Số điện thoại nhà riêng/ Home phone: : _______________________

Di động/ Mobile: ______________________

ĐĂNG KÝ XE ĐƯA ĐÓN/ Pick-up registration

□ Đón tại nhà/ At home □ Đón tại điểm/ At bus stop - Tuyến số/ Route number :_____
Địa điển đón/ Pick-up point: ___________________________________________________________________________
Địa điểm trả/ Drop-off point: __________________________________________________________________________
Liên hệ khẩn cấp/ Emergency contact:___________________________________________________________________

ĐĂNG KÝ NGƯỜI ĐƯA VÀ ĐÓN HỌC SINH/ Pick-up person registration
Đăng ký tên người đưa đón học sinh (kèm theo ảnh và số điện thoại liên hệ)/ Other names to be registered for picking
up child (contact and photo included)
Tên/ Name: ________________________________________________________________________________________
Quan hệ với học sinh/ Relationship to student: __________________________________________________________
Điện thoại di động/ Mobile: ___________________________________________________________________________
*Trường hợp gia đình đồng ý cho học sinh tự về, vui lòng điền vào bản cam kết đính kèm.
Chú ý/ Note:
- Xin vui lòng chờ nhà trường trả lời về việc đăng kí sử dụng dịch vụ xe đưa đón học sinh của nhà trường qua thư/ điện thoại
hoặc thư điện tử/ Please wait for the feedback from school with regards to bus registration by paper/phone or email.
- Nhà trường sẽ ưu tiên chỗ cho những học sinh đăng kí sử dụng dịch vụ xe đưa đón 2 chiều. Nhà trường sẽ chỉ nhận học sinh
đăng kí đi xe 1 chiều khi còn chỗ/ Priority on the school bus is given to students who required two-way travel. We can only
offer one-way travel if and when available.

- Phí xe buýt sẽ không được hoàn trả lại hoặc chuyển đổi cho bất kì học sinh khác/ Fees are non-refundable & nontransferable.

Chúng tôi đã đọc và cam kết thực hiện tốt các quy định của nhà trường về việc sử dụng dịch vụ xe đưa đón học sinh/
We have read and accepted The Rules and Regulations of The School bus services and bus fees
Chữ ký phụ huynh/ Parent’s signature

Ngày/ Date
Đường Rừng Cọ, Khu đô thị Ecopark
www.dtdecopark.edu.vn

TRƯỜNG PHỔ THÔNG
ĐOÀN THỊ ĐIỂM ECOPARK

QUY ĐỊNH
XE ĐƯA ĐÓN HỌC SINH

QUY ĐỊNH CHUNG
1. Nhà trường chỉ đưa đón học sinh theo giờ học chính khóa.
2. Học sinh phải tuân thủ đúng giờ đón, giờ về theo quy định, tuân theo sự hướng dẫn của trợ lý xe,
không gây ảnh hưởng đến lái xe và các học sinh khác.
3. Học sinh lên xe phải ngồi ổn định theo hướng dẫn của trợ lý xe, trật tự trong suốt hành trình. Xe sẽ
không chuyển bánh nếu vẫn còn học sinh đi lại trên xe.
4. Không được ăn uống trên xe (trừ nước lọc), không được nghịch làm hỏng các thiết bị.
5. Trường hợp học sinh không tuân theo sự hướng dẫn của trợ lý xe hoặc có thái độ không tốt, nhà
trường sẽ nhắc nhở 2 lần và lần cuối cùng là gửi thư về gia đình. Nhà trường hoàn toàn có quyền
chấm dứt dịch vụ đưa đón mà không hoàn lại phí nếu học sinh không có sự chuyển biến. Nếu làm
hư hại tài sản trên xe thì Phụ huynh phải bồi thường thiệt hại theo giá trị tài sản.
6. Nhà trường sẽ chỉ đón/ trả học sinh tại các điểm đón trả theo như thỏa thuận ban đầu, nếu có thay
đổi điểm đón/ trả nhà trường có trách nhiệm thông báo với gia đình trước thời gian là 15 ngày và
ngược lại.
7. Khi để quên đồ, học sinh thông báo cho trợ lý xe hoặc với giáo viên của trường.
8. Nếu học sinh không muốn đi về bằng xe đưa đón của Nhà trường thì cần có sự cho phép của phụ
huynh.
9. Nếu phụ huynh có ý kiến liên quan đến việc đưa/ đón học sinh, cần thông báo ngay cho Văn phòng
trường.
10. Phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ/ cung cấp cho trợ lý xe những thông tin liên quan tới học
sinh.
GIỜ GIẤC
1. Phụ huynh nhắc nhở học sinh chuẩn bị sẵn sàng tại điểm đón ít nhất 5 phút trước thời gian được
thông báo. Xe sẽ không đợi khi đã quá thời gian thông báo. Trong trường hợp đưa trẻ ra xe muộn,
phụ huynh tự bố trí đưa học sinh đến trường.
2. Buổi chiều, phụ huynh ra điểm trả để đón học sinh đúng giờ. Trong trường hợp phụ huynh đến đón
học sinh muộn, trợ lý xe gọi điện cho phụ huynh ra đón tại điểm trả học sinh kế tiếp hoặc gần nhất.
PHỤ HUYNH
1. Đăng ký và thanh toán phí xe đưa đón cho học sinh theo quy định của nhà trường.
2. Thông báo tới giáo viên chủ nhiệm, trợ lý xe khi có sự thay đổi địa chỉ đón/ trả học sinh, số điện
thoại liên lạc.
3. Giờ đón, trả học sinh và địa điểm sẽ được Nhà trường thống nhất với phụ huynh.
4. Chỉ được đăng kí đón, trả học sinh cùng một địa chỉ (nếu khác phải được sự đồng ý của Văn phòng
trường).
6. Không yêu cầu xe đợi quá 03 phút so với giờ quy định.
7. Trong trường hợp học sinh không đi xe (nghỉ học, bố mẹ hoặc gia đình đến đón…) cần thông báo
ngay cho Giáo viên chủ nhiệm và trợ lý xe được biết.
8. Luôn để điện thoại liện lạc được từ 6h30 sáng để trao đổi thông tin khi cần.

Đường Rừng Cọ, Khu đô thị Ecopark
www.dtdecopark.edu.vn

