
 

 

Hướng dẫn về việc chuyên chở học sinh mẫu giáo 

  

Chúng tôi xin chào đón con em quí vị đến với thế giới tuyệt vời của việc chuyên chở học sinh bằng xe buýt. 

 Chúng tôi sẵn sàng giúp cho quí vị và con em quí vị biết cách dùng thẻ mẫu giáo và những qui định về xe 

buýt. 

1) Tại sao phải có người đón đứa con học mẫu giáo của tôi tại trạm dừng xe buýt? 

Trả lời: Chính sách 6220 qui định: Tuyệt đối không được để một đứa trẻ học mẫu giáo đứng một mình mà 

không có người lớn đi theo tại trạm dừng xe buýt sau khi tan trường.  

2) Tại sao con tôi có thẻ và tại sao tôi phải mang thẻ tới trạm dừng xe buýt mỗi ngày để đón con tôi? 

Trả lời: Học sinh mẫu giáo là thành viên nhỏ nhất của cộng đồng học đường của chúng ta và do vậy mà các 

em cần có cha mẹ, người giám hộ hoặc một người được ủy quyền đi theo đến đón các em tại trạm dừng xe buýt. 

Người đón đứa trẻ phải mang theo thẻ và trình thẻ cho tài xế để bảo đảm an toàn cho đứa trẻ. 

3) Tại sao tài xế chở con tôi trở lại trường nếu tôi không mang theo thẻ tới trạm dừng xe buýt? 

Trả lời: Không phải tất cả các tài xế đều biết mặt người được quyền đón đứa trẻ. Có thể là chúng tôi điều 

một tài xế thay thế để lái xe cho một tuyến đường. Chúng tôi muốn bảo đảm là lúc nào chúng tôi cũng quan tâm đến 

sự an toàn của đứa trẻ. 

4) Tôi nên đứng ở đâu tại trạm dừng xe buýt để đón con tôi? 

Trả lời: Người đón đứa trẻ (cha mẹ, người giám hộ hoặc người được ủy quyền đi theo) phải tới gần cửa xe 

buýt. Người tài xế cần phải xác định con số trên thẻ của người đến đón phù hợp với con số trên thẻ của đứa trẻ học 

mẫu giáo.  

 

Cám ơn sự hợp tác của quí vị. 



 

 


