ĐƠN ĐỒNG Ý VỀ VIỆC ĐƯA/ĐÓN
CON AN TOÀN
Học Nửa Ngày & Trọn Ngày

Việc đi và về của con quý vị trong Chương Trình Giáo Dục Trẻ Thơ Khu Puget Sound (PSESD) rất quan trọng đối
với chúng tôi. Những quy định ghi dưới đây sẽ bảo đảm việc đi và về an toàn. Xin quý vị vui lòng đọc và ký tên ở
cuối trang.
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Tôi sẽ bảo đảm cho con tôi đi học đều. Nếu con tôi không thể đi học, tôi sẽ gọi báo cho trường biết là con tôi sẽ nghỉ
học:
(Số Điện Thoại và Người Để Liên Lạc Trong Chương Trình)

Chương Trình Giáo Dục Trẻ Thơ PSESD sẽ đưa cho quý vị Đơn Đồng Ý và Điều Trị Khẩn Cấp của Phụ Huynh/Người
Giám Hộ để hoàn tất. Đơn này sẽ bao gồm các chi tiết sau: họ và tên của đứa trẻ, những số điện thoại và tên để liên lạc
trong trường hợp khẩn cấp, chi tiết về sức khỏe và điều trị khẩn cấp và bất cứ điều gì khác được yêu cầu bởi chương
trình giáo dục trẻ thơ của quý vị. Đơn này phải được hoàn tất lúc nhập học và được cập nhật khi có sự thay đổi. Ngoài
ra, nếu quý vị hiện đang có lệnh bảo vệ; xin đưa cho nhân viên chương trình giáo dục trẻ thơ của quý vị một bản.

 Nếu con của quý vị đi bằng xe bus:
a) Chương Trình Giáo Dục Trẻ Thơ sẽ cấp cho con của quý vị một bảng tên để đeo. Hãy cho con quý vị đeo bảng
tên này mỗi ngày.
b) Con quý vị sẽ được giám sát khi lên và xuống xe bus. Khi xe bus đến, quý vị hay người được chỉ định cần đứng
ở chỗ xe bus. Nếu không ai đón con của quý vị, thì em sẽ được giữ trên xe bus và chở về trường giáo dục trẻ
thơ.
c) Con của quý vị chỉ được phép xuống tại trạm xe của em, trừ khi quý vị có sự sắp xếp nào khác trước đó. Xin
gởi giấy hoặc gọi điện thoại nếu quý vị cần cho con mình xuống ở một trạm khác.
 Nếu quý vị chở con hoặc đi bộ với con:
a) Con của quý vị phải đến lớp trước mười phút; phải được đưa thẳng đến nhân viên trường và ghi tên vào sổ.
Quý vị không bao giờ được để cho con xuống một mình ở trước Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Thơ. Con của quý vị
phải được đón đúng giờ sau buổi học trừ khi có những sự bất ngờ nhưng đã được sắp xếp với giáo viên.
b) Nếu con của quý vị xuống xe mà không tuân theo những quy định của trung tâm, thì Giám Đốc, Nhân Viên
và/hoặc Nhân Viên Hỗ Trợ Gia Đình sẽ thảo luận với quý vị về những quy định này. Ngoài ra nếu quý vị đến
đón con trễ mà không báo cho Nhân Viên Giáo Dục Trẻ Thơ hoặc nếu quý vị hay người đón con thế của quý vị
không thể đến, thì nhân viên chương trình sẽ tìm cách liên lạc với những người có tên ghi trong đơn khẩn cấp
của quý vị. Nếu họ không thể tìm được người nào có tên trong đơn khẩn cấp để đón con của quý vị, thì
nhân viên sẽ phải liên lạc với ngành công lực địa phương để chuyển đứa trẻ đến nơi tạm giữ.
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Con của quý vị không được xuống xe hay được đón bởi một người dưới 12 tuổi (trừ khi cơ quan/khu học chánh địa
phương cho phép người nhỏ tuổi hơn được đón đứa trẻ). Ngoài ra, nếu con của quý vị được đón tại trung tâm, em sẽ
chỉ được cho đón bởi những người đã chỉ định có tên trong Đơn Đồng Ý và Điều Trị Khẩn Cấp của Phụ Huynh/Người
Giám Hộ hoặc đơn đã được chỉ định của khu/cơ quan/trung tâm. Tuân theo quy định của Trung Tâm Giáo Dục Trẻ
Thơ khi đón con của quý vị.

Chương Trình Giáo Dục Trẻ Thơ PSESD có ký hợp đồng với nhiều khu học chánh và cơ quan khác (chẳng hạn như các
nhà giữ trẻ tập thể và trung tâm giữ trẻ có giấy phép). Mỗi địa điểm này có thể có thêm những đòi hỏi hay kỳ vọng
khác. Những quy định nêu trên không thay thế cho các đòi hỏi hay quy định mà mỗi địa điểm đó yêu cầu. Quý vị có
trách nhiệm phải biết rõ và tuân theo mọi quy định hay những sự đồng ý đã được đưa ra bởi chương trình Giáo Dục
Trẻ Thơ của quý vị.

Tôi đã đọc đơn đồng ý về việc Đưa Đón Con An Toàn Trong Chương Trình Giáo Dục Trẻ Thơ ở trên và hiểu rõ rằng những
quy định này phải được tuân theo một cách tuyệt đối.
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