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ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ XE BUS ĐƯA ĐÓN HỌC SINH
1. Phí dịch vụ xe bus
- Phí xe đưa/đón: Tính tròn tháng.
- Nhà trường không hoàn trả phí xe bus tháng trong trường hợp phụ huynh học sinh (PHHS) tự ý hủy dịch vụ hoặc học sinh nghỉ vì lý do cá nhân.
- 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.
- Phí đón tại nhà phụ thu thêm 800.000đ/tháng/1 học sinh (Trong trường hợp xe có thể đón tại nhà).
2. Quy định hoàn phí
Nhà trường chỉ hoàn phí trong trường hợp các ngày nghỉ lễ, Tết. Nhà trường sẽ quyết toán và gửi lại PH vào cuối kỳ/cuối năm.
3. Quy định đưa/ đón
- PHHS vui lòng đưa HS xuống điểm đón sớm 5 phút trước khi xe bus đến.
- Thời gian xe bus chờ HS tối đa là 2 phút. Sau 2 phút xe sẽ tự động rời vị trí để đảm bảo thời gian di chuyển theo lộ trình.
- Các tuyến bus chỉ đón HS theo lộ trình đã được set-up. Lộ trình có thể thay đổi dựa vào đăng ký mới của HS.
- PHHS có nhu cầu hủy dịch vụ bus phải nộp đơn về phòng Tuyển sinh trước ít nhất 15 ngày (Theo mẫu của Trường).
- PHHS nộp phiếu đăng ký trực tiếp tại phòng Tuyển sinh.
Mọi thông tin, phản hồi về dịch vụ xe bus PHHS liên hệ Hotline: 0834.669.669, bấm nhánh 104
Tôi đã đọc và đồng ý với “Cam kết sử dụng dịch vụ xe đưa đón học sinh” của Nhà trường:
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BẢNG TÍNH PHÍ DỊCH VỤ XE BUS
STT

KHOẢNG CÁCH

GIÁ DỊCH VỤ
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Dưới 4,9km
Từ 5km đến 6,9km
Từ 7km đến 8,9km
Từ 9km đến10,9km
Từ 11km đến 12,9km
Từ 13km đến 14,9km
Từ 15km đến 16,9km
Từ 17km đến18,9km

1.200.000
1.200.000 – 1.400.000
1.400.000 – 1.500.000
1.500.000 – 1.600.000
1.600.000 – 1.700.000
1.700.000 – 1.800.000
1.800.000 – 1.900.000
1.900.000 – 2.000.000

9

Từ 19km đến 20km

2.000.000 – 2.100.000

Lưu ý:

Phí học sinh phải đóng là phí áp dụng tại điểm sau khi bộ phận bus thống nhất điểm đón/trả
với phụ huynh
Phí được tính dựa trên khoảng cách thực tế và cung đường từ điểm đón/trả đến trường.

