PHIẾU ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI DỊCH VỤ XE BUÝT PTLC
NĂM HỌC 2018 - 2019
Họ tên HS: _______________________________MSHS: ______________________ Ngày sinh: __________________
Trường: _______________________Hệ: ____________________

 Đăng ký mới

 Đăng ký thay đổi

A. Loại hình dịch vụ:

 Hủy dịch vụ

□ Tại điểm

□ Tại nhà

Ngày mong muốn bắt đầu/hủy dịch
vụ:_______________________________________________________________________
B. Địa điểm đăng ký đón (Mã số điểm
đón):_____________________________________________________________
C. Địa chỉ nhà ở hiện tại (Số nhà, Đường phố, Phường, Quận, Thành phố):
_______________________________________________________________________________________________
Khoảng cách từ nhà đến điểm đón đã đăng ký
(Mét):___________________________________________________________
Hình thức đón-trả:

□ Phụ huynh trao học sinh tận tay cho Giám sát xe
□ Học sinh tự đón xe tại điểm đón/tự về tại điểm trả

D. Đăng ký đi cùng Anh/Chị/Em (ghi rõ Họ tên và Mã
HS):__________________________________________________
E. Lưu ý:
- Nếu đăng ký đón tại điểm, Phụ huynh vui lòng xem Danh sách điểm đón trả tại website:
http://www.vinschool.com/vi-vn/cuoc-song-hoc-duong/dich-vu-xe-buyt.aspx?child=lo-trinh-cac-tuyen-xe-buyt để
đăng ký điểm đón.
- Phụ huynh đọc kỹ cam kết, ký và thực hiện đúng theo các yêu cầu của Nhà trường về đón trả học sinh ở trang sau.
- Tuyến xe buýt đầu năm học sẽ được thông báo trước ngày 11/8. Các thông tin đăng ký trong năm học sẽ được
phản hồi trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận. Trường hợp Nhà trường sắp xếp được tuyến xe phù
hợp thì việc sử dụng dịch vụ sẽ được bắt đầu vào ngày 1 và 15 hàng tháng.
- Phụ huynh tra cứu danh sách điểm đón-trả cố định đã được Nhà trường công bố để đăng ký điểm đón.
- Xe có thể trả học sinh tại điểm đối diện điểm đón.
- Nếu đón tại nhà, xe có thể đón/trả học sinh ở đầu ngõ nếu ngõ nhỏ, không thuận lợi cho xe đi vào.
- Phụ huynh đăng ký điểm đón khác điểm trả và trên 2 tuyến xe buýt khác nhau sẽ nộp phí dịch vụ tương ứng gấp 2
lần.
Học sinh tự đi đến trường và về nhà
A. Phương tiện học sinh đến trường:
□ Đi bộ □ Xe đạp □Xe đạp điện □ Phương tiện khác:________________
B. Yêu cầu
 Phụ huynh tự đảm bảo an toàn cho các con
 Phụ huynh nhắc nhở con thực hiện đúng các quy định của Luật Giao thông đường bộ.
Số điện thoại liên hệ khẩn cấp:
1/ Tên người liên hệ 1: _________________________________ Điện thoại: ___________________
2/ Tên người liên hệ 2: _________________________________ Điện thoại: ___________________
Tôi đã đọc kỹ và cam kết thực hiện đúng theo các yêu cầu của Nhà trường về đón trả học sinh.
Họ tên Phụ huynh:__________________________ Ký tên :

Ngày:_____________________

