NỘI QUY XE ĐƯA RƯỚC
QUY ĐỊNH TRÊN XE ĐƯA RƯỚC
Tất cả những học sinh khi đi xe đưa rước cần tuân thủ những quy định sau:
Học sinh cần phải đối xử lễ phép, hòa nhã với nhân viên lái xe, nhân viên hỗ trợ xe đưa rước; thân
thiện, lịch sự với những học sinh đi cùng xe.
Để đảm bảo an toàn, học sinh được yêu cầu phải luôn luôn thắt dây an toàn khi ngồi trên xe đưa rước.
Học sinh không được đùa giỡn, chọc phá, gây ra tiếng ồn trên xe.
Vì lý do an toàn, học sinh không được tự ý mở cửa xe hay cửa sổ; không ném đồ đạc ra bên
ngoài cửa sổ.
Học sinh cần phải nhặt, bỏ rác đúng nơi quy định; giữ rèm cửa và ghế ngồi sạch sẽ.
Học sinh không được phép mang động vật và những vật phẩm có mùi lạ, mùi hôi thối lên xe.
Học sinh không được ăn uống trên xe (ngoại trừ uống nước).
Học sinh tự bảo quản tài sản cá nhân.
Học sinh không được làm hư hại các trang thiết bị trên xe đưa rước. Nếu có bất kỳ sự hư hại nào
gây ra bởi học sinh, thì phụ huynh của học sinh đó cần phải bồi thường cho Nhà trường.
Học sinh không được bước lên/xuống khi xe chưa dừng hẳn.
Nếu trễ xe buýt, học sinh không được chạy đuổi theo xe. Trong trường hợp trễ xe đưa rước, phụ
huynh có trách nhiệm tự sắp xếp đưa học sinh đến Trường.

ĐÓN VÀ TRẢ HỌC SINH
Để quá trình đón/ trả học sinh diễn ra một cách an toàn và thuận tiện, phụ huynh và học sinh cần
tuân thủ những quy định sau:
XE ĐƯA RƯỚC ĐÓN HỌC SINH VÀO BUỔI SÁNG
Phụ huynh cần chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cho học sinh, mang theo thẻ đưa đón, đưa học sinh
đến điểm đón và đợi đến khi xe đưa rước đến.
Phụ huynh nên đưa học sinh đến điểm đón sớm 05 (năm) phút trước giờ đón chính thức nhằm
đảm bảo xe có thể khởi hành đúng giờ.
Xe đưa rước sẽ chỉ chờ đợi tối đa 05 (năm) phút tại mỗi điểm đón. Nếu học sinh lỡ chuyến xe đưa
rước, gia đình phải tự sắp xếp phương án đưa con đến Trường, và Nhà trường sẽ không chịu bất
cứ trách nhiệm bồi thường nào. Việc vắng học/đi trễ do phương tiện đi lại sẽ bị xem là vắng học/đi
trễ không phép.
Nếu học sinh lỡ chuyến xe đưa rước hơn 03 (ba) lần, Nhà trường có quyền đề nghị dừng cung cấp
dịch vụ xe đưa rước.
XE ĐƯA RƯỚC TRẢ HỌC SINH VÀO BUỔI CHIỀU
Phụ huynh cần phải đi đến điểm trả để nhận học sinh từ nhân viên xe đưa rước.
Phụ huynh cần xuất trình thẻ giao/nhận học sinh do Nhà trường cung cấp.
Phụ huynh cần phải đến điểm trả trước 05 (năm) phút so với thời thời gian trả chính thức để nhận
học sinh đúng giờ. Nếu phụ huynh đến trễ hoặc không đến, và khi nhân viên xe đưa rước không
thể liên lạc được với phụ huynh qua số điện thoại được cung cấp, xe đưa rước sẽ tiếp tục chạy và
trả học sinh về lại trường. Trong trường hợp này, phụ huynh cần phải tự sắp xếp đi đến Nhà
trường để đón học sinh về.

Thời gian đến điểm đón/trả học sinh có thể dao động trong khoảng 15 phút, tùy thuộc vào tình
hình giao thông thực tế. Trong trường hợp xe đến trễ quá 10 phút, nhân viên xe đưa rước sẽ gọi
điện thoại báo với phụ huynh và thông báo về sự việc.

QUY ĐỊNH VỀ ĐỊA ĐIỂM ĐÓN/TRẢ
Xe đưa rước sẽ không đón và trả học sinh ở những địa điểm không an toàn đối với học sinh;
những địa điểm cấm dừng, đỗ; đường một chiều; những địa điểm không thuận tiện cho xe quay
đầu và có quá nhiều xe cộ lưu thông. Xe đưa rước chỉ đón và trả học sinh ở một địa điểm thuận lợi
và an toàn cho học sinh như đã được thỏa thuận tại thời điểm đăng ký dịch vụ xe đưa rước.
Nếu địa điểm đón/trả học sinh là một tòa nhà, thì xe đưa rước sẽ đón/trả học sinh ở cổng chính
của tòa nhà. Phụ huynh cần sắp xếp giao và nhận trẻ ở đúng địa điểm trên.

CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN
Nhà trường cung cấp cho phụ huynh số điện thoại của nhân viên xe đưa rước học sinh và tổng
đài ban quản lý xe đưa rước. Phụ huynh có thể liên hệ với nhân viên xe đưa rước trong quá trình
đón/ trả học sinh.
Nhân viên xe đưa rước học sinh cũng được cung cấp số điện thoại của phụ huynh của học sinh
để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.

