
ĐƠN YÊU CẦU  
XE ĐƯA ĐÓN 
Bus Request Form

Quy định sử dụng dịch vụ xe đưa đón - School bus service regulations 

Họ và tên học sinh 
Student’s full name 

• HƯỚNG DẪN - CONDUCT 

- Học sinh phải tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên giám sát xe buýt.
Students must abide by the direction provided by Bus Monitors at all times.

- Các học sinh phải luôn ngồi tại ghế và cài dây bảo hiểm khi còn ở trên xe.
When on the bus, everyone must remain seated and wear a seatbelt at all times.

- Không sử dụng thực phẩm và đồ uống trên xe buýt, ngoại trừ nước lọc.
Food and drink (other than water) should not be consumed on the bus.

- Học sinh phải luôn tuân thủ Quy tắc ứng xử của nhà trường.
The school’s Positive Behaviour Policy must be followed at all times.

- Chỉ tài xế hoặc nhân viên giám sát xe buýt mới được phép mở cửa sổ và cửa xe.
Windows must remain shut unless opened by Bus Monitors or Drivers.

- Phải có thái độ tôn trọng với người khác.
Students must be respectful to others at all time.

• BUỔI SÁNG - MORNING 

- Học sinh phải có mặt tại nhà/điểm đón khi xe buýt tới. Do phải đưa đón nhiều học sinh, xe buýt 
chỉ có thể chờ mỗi học sinh tối đa 2 phút.
Students should be ready to be collected when the bus arrives at their house/pick-up location. Unfortunately, with 
many others to collect, the bus is unable to wait for lengthy periods (max 2 min).

• BUỔI CHIỀU - AFTERNOON 

- Khi trả học sinh tại nhà hoặc điểm quy định, học sinh phải bước xuống xe cẩn thận và tuân 
theo hướng dẫn của nhân viên giám sát xe buýt. Phụ huynh hoặc người bảo hộ phải đón học 
sinh tại điểm trả theo quy định.
When being dropped at home/drop-off location, students must exit the bus sensibly and then follow the bus 
 monitor’s    instructions. Students are to be received by either their parents, guardians or other responsible adults.

• LIÊN HỆ - CONTACT 

- Nếu xe buýt tới trễ 15 phút trở lên, nhân viên giám sát xe buýt sẽ gọi điện thông báo cho phụ 
huynh và sắp xếp lại việc đưa đón.
If the bus is unexpectedly delayed for more than 15 minutes, Bus Monitor will contact parents to advice on the 
amended schedule.

Ngày bắt đầu đưa rước 
Bus service start date

Điểm đón  
Pick-up address

Điểm trả  
Drop-off address

Lưu ý: Trường hợp muốn ngừng sử dụng xe đưa đón, vui lòng điền vào mẫu ngưng sử dụng xe 
01 tháng trước ngày dự định ngưng dịch vụ.
Please note if you would like to stop using our bus service, you are rquired to fill in the Bus Withdrawal Form one 
month in advance of the expected cancellation date.

Lớp 
Grade

Ngày sinh
DOB



Cam kết của phụ huynh - Parent confirmation

Tôi hoàn toàn hiểu rằng con tôi chưa được sử dụng dịch vụ xe đưa đón khi phí dịch vụ xe đưa 
đón chưa được thanh toán đầy đủ.
I fully understand that this Request Form does not guarantee my child a place for the school’s bus service until the 
bus  service fee has been paid in full.

Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ 
Parent/Guardian’s signature

Họ tên Phụ huynh/Người giám hộ
Parent/Guardian’s full name

Ngày nộp đơn
Date submitted 

Số ĐTDĐ của Phụ huynh/Người giám hộ 
Parent/Guardian’s mobile number

Phần dành riêng cho Văn phòng Tuyển sinh - For office use only 

Số xe buýt 
Bus number

Xác nhận bởi
Confirmed by 

Giờ đón sáng  
Morning pick-up time

Giờ đón chiều  
Afternoon pick-up time

Ngày  
Date


