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STT

QUI ĐỊNH KM

PHÍ THEO
THÁNG

Dưới 5 km :
Khu vực Big C;
Quảng trường mới

2.420.000 đ/ 2 chiều

21,780,000 đ /2 chiều

1

1.700.000 đ/ 1 chiều

15.250.000 đ /1 chiều

2.750.000 đ / 2 chiều

24,750,000 đ /2 chiều

1.925.000 đ /1 chiều

17.350.000 đ /1 chiều

3.030.000 đ / 2 chiều

27.250,000 đ /2 chiều

2.120.000 đ / 1 chiều

19.075.000 đ /1 chiều

2

3

Từ 5 km -> dưới 14 km
Khu vực ngã sáu
Khu phố mới ;
Quảng trường cũ .

Từ 14 km đến 20 km

Nhà trường sẽ xác nhận về thời gian đưa đón học sinh ngày đầu tiên cho Quý phụ huynh qua điện
thoại hoặc e-mail. Để thuận tiện cho việc sắp xếp xe, Quý phụ huynh vui lòng gửi lại đơn đăng ký
trước ngày 10/07/2022 cho Bộ phận xe đưa đón/ phòng tuyển sinh trường hoặc e-mail theo địa chỉ:
enquiry@cis-laocai.edu.vn Điện thoại: (028) 38 95 95 95

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN HỌC SINH
A.






ĐỐI VỚI HỌC SINH:
Học sinh phải ngồi trật tự trên xe, không đứng khi xe chạy, không đưa đầu, tay, chân ra ngoài
cửa xe và luôn thắt dây an toàn trong khi xe lưu thông.
Học sinh phải luôn tuân thủ theo sự hướng dẫn của bảo mẫu trong suốt hành trình. Trong
trường hợp không tuân thủ theo các yêu cầu của lái xe và bảo mẫu như đã quy định, hoặc có
thái độ, hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn của học sinh khác trên xe,
Nhà trường sẽ chấm dứt dịch vụ xe đưa đón mà không hoàn lại phí.
Học sinh tuyệt đối không được mang các chất dễ cháy nổ, chất gây nghiện hoặc các vật dụng
nhọn, sắc bén như dao, kéo v.v…gây nguy hiểm lên xe.
Học sinh không được nói tục, chửi thề, đánh lộn trên xe. Trường hợp phát hiện học sinh
mang theo các hung khí gây nguy hại, đe dọa học sinh khác, bảo mẫu có quyền tịch thu và
báo lại ngay cho Nhà trường để xử lý.





B.












C.






Học sinh không được ăn uống trên xe. Không được hút thuốc trên xe.
Học sinh không được yêu cầu tài xế dừng xe trên đường khác với điểm đón trả.
Học sinh phải có mặt đúng giờ đã thông báo tại điểm đón, xe buýt sẽ không dừng quá 5 phút
để chờ học sinh.
Sau giờ học, học sinh phải ra xe đúng giờ và ngồi ổn định trên xe.
ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH:
Phụ huynh cần cho con em chuẩn bị sẵn sàng theo thời gian đã được quy định để xe đến đón
tại nhà hoặc tại điểm đón đúng giờ. Xe sẽ không chờ quá 05 phút tại mỗi điểm đón. Nếu học
sinh ra trễ, xin gia đình vui lòng thu xếp xe riêng để đưa các em đến trường và Nhà trường
không chịu trách nhiệm bồi thường về việc này.
Các bảo mẫu sẽ bàn giao học sinh lại cho Phụ huynh hoặc người thân trong gia đình trước khi
xe di chuyển qua điểm trả khác. Trong trường hợp xe đã đến nhà hoặc đến điểm trả nhưng
Phụ huynh hoặc người thân không ra đón và bảo mẫu cũng không thể liên lạc được với Phụ
huynh qua các số điện thoại đã đăng ký, xe sẽ tiếp tục lộ trình trả các học sinh khác và đưa
học sinh này về lại trường. Trong trường hợp này, Quý phụ huynh sẽ phải thu xếp đến trường
để đón học sinh.
Thời gian đưa đón học sinh có thể sớm hơn hoặc trễ hơn từ 10 – 15 phút tùy theo tình trạng
giao thông. Trong trường hợp xe đến trễ hơn 15 phút vì lý do kẹt xe hay vì sự cố kỹ thuật đột
xuất, bảo mẫu sẽ liên lạc bằng điện thoại với Phụ huynh để thông báo điều chỉnh lại thời gian
đưa hoặc đón học sinh.
Quý phụ huynh có thể gọi điện thoại liên lạc với bảo mẫu hoặc lái xe trong quá trình đưa đón
học sinh. Số điện thoại của bảo mẫu và lái xe theo từng tuyến sẽ được thông báo cụ thể đến
Quý phụ huynh.
Phụ huynh cần đăng ký thông tin người đưa đón cho Nhà trường ngay trước khi học sinh bắt
đầu sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp thay đổi người đưa đón đột xuất, Phụ huynh phải báo
ngay cho bảo mẫu hoặc văn phòng trường để có biện pháp phối hợp kịp thời nhằm đảm bảo
an toàn cho học sinh. Bảo mẫu sẽ có quyền từ chối trả học sinh đối với bất kỳ người nào
không được Phụ huynh chỉ định đón học sinh hoặc không có thông báo kịp thời về sự thay
đổi.
Thay đổi địa chỉ đưa đón: trong trường hợp muốn đổi địa chỉ đưa đón, Phụ huynh cần đăng
ký địa chỉ mới cho văn phòng trường trước 15 ngày và phải đóng phí chênh lệch của điểm
đưa đón mới, nếu có phát sinh do khác tuyến, khác quận.
QUI ĐỊNH VỀ THANH TOÁN VÀ ƯU ĐÃI PHÍ BUÝT:
Phụ huynh có thể lựa chọn đóng phí đưa đón nguyên năm hoặc chia làm hai kỳ.
Đóng nguyên năm: Phí phải được trả toàn bộ trước ngày 15/7/2022.
Đóng thành 02 kỳ: Phí phải được nộp trước ngày 15/07/2022 (Kỳ 1) và trước ngày 15/12/22
(Kỳ 2).
Giảm 5% phí xe đưa đón từ bé thứ 2, 3 đối với Anh/Chị em ruột cùng địa chỉ và đăng ký đưa
đón 2 chiều
Mọi trường hợp đóng trễ hoặc không đóng phí đưa đón đúng hạn nêu trên, Nhà trường sẽ
chấm dứt việc cung cấp dịch vụ đưa đón cho con em của Quý phụ huynh.

D.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:
Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

E.


CHÍNH SÁCH TRẢ PHÍ VÀ HOÀN PHÍ:
Phụ huynh có trách nhiệm điền đơn ngừng dịch vụ xe đưa đón theo mẫu và nộp lại bộ phận
xe đưa đón ít nhất 30 ngày trước ngày cuối cùng ngừng sử dụng dịch vụ (kể cả ngày thứ 7,
chủ nhật và ngày lễ)
Phí đưa đón được tính theo phương thức tròn tháng niên lịch. Trường hợp học sinh ngừng sử
dụng dịch vụ đưa đón ngay sau ngày đầu tiên của tháng thì vẫn được xem là sử dụng đến hết
tháng. Việc hoàn trả phí đưa đón chỉ được xem xét nếu số tiền còn lại tương đương khoản phí
của một tháng trở lên.
Phí xe đưa đón sẽ không được hoàn lại cho những ngày học sinh vắng mặt trong năm học.
Thời gian hoàn trả: trong vòng 15 ngày kể từ ngày cuối cùng ngừng sử dụng dịch vụ.






Ngày 5 tháng 4 năm 2022

