NỘI QUY
(Dành cho phụ huynh)
1. Khi nộp hồ sơ xin nhập học, phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin và trung thực về tâm sinh lý cũng như tình trạng
sức khỏe của trẻ.
2. Đón trẻ từ 7:30AM đến 8:30AM ; Trả trẻ từ : 16:30PM đến 18:00PM
Sau 8:30AM phụ huynh vui lòng cho bé ăn sáng tại nhà để đảm bảo khoảng cách giữa các bữa ăn và các hoạt động
trong lớp một cách khoa học nhất. Trẻ về sau 18h nhà trường tính phí gửi trẻ ngoài giờ.
- Nếu trẻ về trước 16:30PM hoặc sau 18:30PM, phụ huynh vui lòng gọi điện thông báo văn phòng.
3. Phụ huynh không cho trẻ đeo các loại trang sức quí giá đắt tiền, không cho trẻ mang đồ chơi, đồ dùng sắc nhọn, dễ gây
nguy hiểm cho trẻ vào trong lớp học. Phụ huynh không cho trẻ mang thức ăn, quà bánh vào trường để đảm bảo an toàn
vệ sinh thực phẩm.
4. Khi đưa trẻ đến trường phụ huynh phải thường xuyên thông tin với giáo viên chủ nhiệm lớp về tình hình sức khỏe, trạng
thái tâm lý của bé lúc ở nhà một cách trung thực. Khi trẻ mắc bệnh truyền nhiễm, hoặc sốt trên 38oC phụ huynh cho bé
ở nhà chăm sóc để tránh lây bệnh cho các bé khác.
5. Phụ huynh có nhu cầu gửi thuốc cho trẻ uống tại lớp, vui lòng ghi đầy đủ thông tin vào sổ thuốc của trường (tên thuốc,
cách sử dụng, thời gian uống..), Trường chỉ nhận 2 lần thuốc/ngày/bé theo quy định của y tế.
6. Không để người thân đưa đón trẻ khi có uống bia rượu, người thân dưới 18 tuổi không được đưa đón trẻ. Nếu phụ huynh
nhờ người thân đón trẻ thì phải đăng ký thông tin người đón trẻ với nhà trường và phải được sự đồng ý của nhà trường.
7. Khi trẻ nghỉ học đột xuất, phụ huynh phải báo với bộ phận Văn phòng trước 9g00 (để được trừ tiền ăn). Phụ huynh có
kế hoạch cho trẻ nghỉ học liên tục 14 ngày hoặc hơn, vui lòng điền đầy đủ thông tin cần thiết vào đơn xin nghỉ học và
gởi cho bộ phận văn phòng hai tuần trước khi trẻ nghỉ. BGH sẽ xem xét hoàn học phí những ngày trẻ không đến trường
vào tháng kế tiếp.
8. Thời gian nghỉ học tạm thời của trẻ không được quá 3 tháng, nếu quá 3 tháng sẽ được xem như nghỉ học vĩnh viễn.
9. Trường hợp trẻ nghỉ học vĩnh viễn, phụ huynh phải điền đầy đủ thông tin vào đơn xin nghỉ học và nộp cho Nhà trường
tối thiểu là 30 ngày trước ngày được tính là ngày học cuối cùng của trẻ. Tỉ lệ hoàn trả học phí sẽ theo thời gian nghỉ học
của trẻ so với thời gian học phí đã đóng sau khi trừ đi các khoản giảm trừ và sau khi đã tính 30 ngày thông báo.
10. Lưu ý :Những ngày nghỉ theo lịch nghỉ lễ của trường sẽ không được tính là những ngày học sinh không thể đến trường
cho mục đích hoàn tiền học.
11. Phụ huynh thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng. Nếu thanh toán sau ngày 10 hàng
tháng, phụ huynh vui lòng thanh toán thêm phí trả chậm là 100.000VND và phía nhà trường hoàn toàn có quyền từ chối
nhận trẻ tiếp tục theo học tại trường.
12. Phụ huynh phải ăn mặc lịch sự khi đưa đón trẻ, không mặc quần áo ngủ, áo thun ba lỗ, áo hai dây, quần cộc vào
trường…..phụ huynh với phụ huynh tuyệt đối không được cãi vã và làm mất trật tự trong khuôn viên trường, lớp….
13. Phụ huynh không mang các chất dễ gây cháy nổ vào trường, tuyệt đối không hút thuốc trong khuôn viên trường, lớp.
Để việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ đạt hiệu quả, kính mong quý phụ huynh thực hiện nghiêm túc nội qui này.
Phụ huynh ký tên

Ban Giám Hiệu

(Ký và ghi rõ họ tên)
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