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NỘI QUY XE ĐƯA ĐÓN 

 
Tất cả học sinh trên xe buýt của trường phải thực hiện theo đúng những quy định sau. Quy định 
Hành vi ứng xử cũng đồng thời được áp dụng. 

 
1. Quy định đi xe buýt 

 Học sinh phải lễ phép và tôn trọng tài xế và giám hộ xe đưa đón. Học sinh phải làm theo sự hướng 
dẫn do tài xế và giám hộ xe đưa đón đưa ra. 

 Học sinh khối Tiểu học được ưu tiên ngồi hàng ghế phía trên nhưng tuyệt đối không được ngồi 
hàng ghế gần tài xế. 

 Học sinh phải thắt dây an toàn trong suốt quá trình đi xe buýt. 

 Không đưa bàn tay và cánh tay ra khỏi xe buýt. 

 Không thay đổi chỗ ngồi hoặc di chuyển trên xe khi xe đã khởi hành. 

 Không lên hoặc xuống xe khi xe đang di chuyển. 

 Không tạo ra âm thanh hoặc có hành động gây mất trật tự. 

 Không quăng ném đồ đạc trên xe hoặc ra ngoài cửa sổ. 

 Không chạy đuổi theo xe nếu bị trễ giờ. 

 Không mở cửa lên xuống hoặc cửa sổ xe khi không có sự đồng ý của tài xế.  

 Xe buýt phải chạy đúng tuyến, đúng lịch trình và đón, trả đúng điểm quy định.  

 Không tự ý yêu cầu tài xế cho xuống xe ở địa điểm khác với địa điểm đã đăng ký. 

Giữ gìn vệ sinh trên xe 
 Không xả rác bừa bãi. Học sinh phải bỏ rác vào thùng rác trên xe. 

 Không mang thức ăn có mùi hoặc nước uống đựng trong ly nhựa/ giấy lên xe. 

 Không để lại thức ăn, thức uống trên ghế hoặc sàn xe. 

 Không bôi thức ăn, thức uống trên xe hoặc ném thức ăn, thức uống qua cửa sổ và cửa xe. 

Giữ gìn tài sản cá nhân và tài sản chung trên xe 
 Học sinh có trách nhiệm giữ gìn tài sản cá nhân. 

 Không được làm hư hại các trang thiết bị trên xe. 
 

2. Quy định giờ đưa đón 

XE ĐƯA ĐÓN TẬN NHÀ/ ĐIỂM TRUNG CHUYỂN ĐẾN CƠ SỞ NHÀ BÈ 

GIỜ ĐÓN ĐI 
BUỔI SÁNG 

Giờ đón từ nhà/điểm sẽ được thông 
báo trực tiếp đến Phụ huynh 

Giờ đến Trường 
khoảng 

07:30 

GIỜ ĐƯA VỀ 
BUỔI CHIỀU 

Khởi hành từ 
Trường 

15:40 
Giờ đưa về nhà/điểm sẽ được thông 
báo trực tiếp đến Phụ huynh 

 (Thời gian trên có thể thay đổi do tình hình giao thông thực tế như kẹt xe, cấm lưu thông do sửa chữa cầu, 
đường, v.v.) 

      

Xin lưu ý rằng tất cả các quy định trong Sổ tay dành cho Phụ huynh học sinh cũng sẽ được áp dụng đối 
với việc sử dụng dịch vụ xe buýt trường. Do đó, hình thức kỷ luật tương tự sẽ được áp dụng. Đối với học 
sinh đã vi phạm kỷ luật trên 3 lần, dưới bất kỳ hình thức nào, Trường cũng có quyền từ chối đăng ký 
và/hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ xe buýt Trường. 
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***Tất cả các ngày thứ Tư đều là ngày đến trường muộn nên xe buýt sẽ đến trường vào lúc 8:30. 

***Học sinh cấp trung học ra trễ sau giờ xe lăn bánh buổi chiều cho cả xe buýt hàng ngày và xe buýt 
ngoại khóa, phụ huynh sẽ tự túc phương tiện đón học sinh tại Trường. 

Vì lý do an toàn, quý phụ huynh và học sinh cần phải nắm rõ và chấp hành theo các quy định xe buýt 
trường như sau:  

***Những quy định này sẽ được áp dụng chung, bao gồm nhưng không giới hạn, dành cho dịch vụ xe 
buýt đưa đón học sinh hàng ngày, sau giờ học, các hoạt động của trường, v.v…  

QUY ĐỊNH DÀNH CHO PHỤ HUYNH HỌC SINH KHỐI TIỂU HỌC: 

Tại điểm đón học sinh vào buổi sáng: 

a. Phụ huynh/ Người giám hộ phải trực tiếp đưa học sinh đến điểm đón ấn định, đợi xe buýt trường đến và 
học sinh lên xe buýt an toàn cùng Giám hộ xe buýt. 

b. Phụ huynh/ Người giám hộ phải đưa học sinh đến điểm đón trước ít nhất 5 phút để đảm bảo xe buýt 
trường xuất phát đúng chính xác giờ khởi hành đã thông báo. Nếu học sinh trễ xe buýt, phụ huynh/ người 
giám hộ phải sắp xếp phương tiện tự túc để đưa học sinh đến trường. Việc vắng/ trễ do lý do không sắp 
xếp được phương tiện di chuyển sẽ được xem là vắng/ trễ không phép. 

Tại điểm trả học sinh vào buổi chiều:  

a. Phụ huynh/ Người giám hộ phải đón học sinh trực tiếp từ Giám hộ xe buýt tại điểm trả ấn định. Phụ 
huynh/ Người giám hộ phải xuất trình thẻ Phụ huynh/ Người giám hộ có hình học sinh và hình của phụ 
huynh/người giám hộ đã được Văn phòng trường cung cấp khi đón học sinh. 

b. Phụ huynh/ Người giám hộ phải đến điểm trước ít nhất 5 phút để đón học sinh đúng giờ. Nếu phụ 
huynh/ người giám hộ đến điểm đón trễ, xe buýt trường sẽ đưa học sinh quay trở lại Trường. Phụ huynh/ 
Người giám hộ phải sắp xếp phương tiện tự túc để đón học sinh trực tiếp tại Trường. Phụ huynh/ Người 
giám hộ xin lưu ý rằng, việc mỗi lần học sinh được đưa quay trở lại Trường sẽ được ghi nhận là 1 lần vi 
phạm Nội quy xe buýt và hình thức kỷ luật tương ứng được áp dụng. 

c. Giám hộ xe buýt có quyền từ chối không cho phép người lạ, không phải là phụ huynh hoặc không phải 
là người giám hộ đã đăng ký với trường khi đón học sinh tại điểm trả mà không có thông báo trước và/ 
hoặc không xuất trình được thẻ Phụ huynh/ Người giám hộ. Trong trường hợp đó, xe buýt trường sẽ đưa 
học sinh quay trở lại Trường. Phụ huynh/ Người giám hộ phải sắp xếp phương tiện tự túc để đón học 
sinh trực tiếp tại Trường. 

QUY ĐỊNH DÀNH CHO PHỤ HUYNH HỌC SINH KHỐI TRUNG HỌC: 

Tại điểm đón học sinh vào buổi sáng: 

a. Phụ huynh/ Người giám hộ phải đưa học sinh đến điểm đón trước ít nhất 5 phút để đảm bảo xe buýt 
trường xuất phát đúng chính xác giờ khởi hành đã thông báo. Nếu học sinh trễ xe buýt, phụ huynh/ người 
giám hộ phải sắp xếp phương tiện tự túc để đưa học sinh đến trường. Việc vắng/ trễ do lý do không sắp 
xếp được phương tiện di chuyển sẽ được xem là vắng/ trễ không phép. 

Tại điểm trả học sinh vào buổi chiều:  

a. Phụ huynh/ Người giám hộ phải đón học sinh tại điểm trả đúng giờ.  
b. Nhà trường sẽ không còn trách nhiệm sau khi học sinh đã xuống xe buýt tại điểm trả.  

Học sinh khối Trung học chưa đủ tuổi và không có Giấy phép lái xe sẽ không được phép tự ý lái xe gắn 
máy đến các điểm trung chuyển. Bên cạnh đó, phụ huynh/ người giám hộ cần tự sắp xếp bãi giữ xe cho 
học sinh tại các điểm trung chuyển nếu quý vị vẫn cho phép học sinh tự lái xe gắn máy.  
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QUY ĐỊNH CHUNG: 

a. Dịch vụ xe trung chuyển chỉ áp dụng cho những điểm trung chuyển đã được quy định. Nếu Phụ Huynh 
có nhu cầu đăng ký đưa đón tại một điểm khác với điểm trung chuyển của Nhà Trường quy định thì 
Dịch vụ xe trung chuyển sẽ được chuyển sang tính phí Dịch vụ đưa đón tận nhà. 

b. Việc tuyến đưa đón tận nhà được mở hay không sẽ tùy thuộc vào địa điểm của khu vực và số lượng 
đăng ký tại mỗi điểm: 
 Đối với các địa chỉ đưa đón ở đường/ hẻm mà xe không thuận tiện lưu thông, tình trạng giao thông 

không thuận lợi hoặc có khả năng không đảm bảo an toàn thì xe buýt chỉ đưa đón học sinh tại một 
điểm được xác định là thuận lợi cho xe buýt lưu thông, dừng đỗ và an toàn cho học sinh. 

 Đối với các địa chỉ là căn hộ của tòa nhà thì xe buýt sẽ đón/trả học sinh tại cổng chính của tòa nhà. 
Phụ huynh cần phải sắp xếp việc đón học sinh tại vị trí này. 

 Trường sẽ thông báo và xác nhận về điểm đón/trả học sinh với Phụ huynh trước khi học sinh sử dụng 
dịch vụ. Phụ huynh phải tự túc đưa đón học sinh ngay tại điểm xe buýt đã được xác nhận.  

 Khi số lượng học sinh của lộ trình tăng hoặc giảm, Trường sẽ thông báo đến Phụ huynh khi có sự 
thay đổi về thời gian hoặc lộ trình đưa đón. 

c. Nếu Phụ huynh/ Người giám hộ không đón/trả học sinh hoặc học sinh không đúng giờ quy định quá 3 
lần, Trường có quyền từ chối ngưng cung cấp dịch vụ xe đưa đón ngay lập tức (đối với dịch vụ xe đưa 
đón điểm và xe đưa đón tại nhà) và sẽ không hoàn lại bất kỳ chi phí nào. 

d. Khi đăng ký dịch vụ xe đưa đón trung chuyển/ tận nhà thì điểm đăng ký lượt đi và lượt về phải cùng 
trên một tuyến buýt đã đăng ký.  

e. Những yêu cầu thay đổi điểm đưa đón trong ngày hoặc đổi điểm đưa đón khác tuyến tạm thời (trong 
một khoảng thời gian nhất định) sẽ không được chấp thuận trong bất kỳ trường hợp nào. 

f. Giám hộ xe buýt/ Tài xế có quyền từ chối không cho phép học sinh/ phụ huynh không đăng ký lên xe 
buýt Trường. 

 
Học sinh phải thực hiện đúng theo sự hướng dẫn của Tài xế, Giám hộ xe buýt trên xe. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Văn phòng Dịch vụ Xe đưa đón qua số điện thoại: (028)3780-0909, Số 
nội bộ: 8720  

hoặc gửi email đến transportation.office@ais.edu.vn  
 
 
Tôi, Phụ huynh/ Người giám hộ của Học sinh: 

1. ….………..………………………….………...……..…...Lớp ………………  

2. …………..……………………….…................……..…...Lớp ……………….  

3. …………..…………………………………….……..…...Lớp …………….…  

4. …………..…………………………………….……..…...Lớp ………….……  

đã đọc, hiểu rõ, ký xác nhận 2 bản Nội quy xe đưa đón, 1 bản nộp lại cho Văn phòng Dịch vụ Xe đưa đón và 
lưu lại 1 bản để tham khảo. Chúng tôi sẽ tuân theo Nội quy của nhà trường. 
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Chữ ký Phụ huynh/Người giám hộ:                        
 
 

Ghi rõ họ tên: …………………………………………………….Ngày ký: …………………………….. 

 


