
 
 Phòng vận chuyển học sinh 
Mẫu ủy quyền đón trẻ mầm non 

 _________ 
 
 
Hãy viết chữ hoa: 
 
Tên học sinh: ______________________________________________  Số xe Bus: _________  Trạm dừng xe: ___________________________________ 
    Tên và Họ 
 
Trường: _____________________________________________________ Tên giáo viên: ________________________________  Cấp lớp:_____________ 
 
NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN để đón con tôi có tên trong danh sách  dưới đây: 
Anh chị em ruột không học cùng trường phải từ 12 tuổi trở lên và có ID của trường. 
 
 

1._____________________________________________________ 2.______________________________________________________ 
Tên và Họ  Cha mẹ / Người giám hộ   Tên và Họ  Cha mẹ / Người giám hộ 

 
3._____________________________________________________ 4.______________________________________________________ 

Tên và Họ  Mối quan hệ    Tên và Họ  Mối quan hệ 
 

5._____________________________________________________ 6.______________________________________________________ 
Tên và Họ  Mối quan hệ    Tên và Họ  Mối quan hệ 

 
7._____________________________________________________ 8.______________________________________________________ 

Tên và Họ  Mối quan hệ    Tên và Họ  Mối quan hệ 
 
Danh sách anh chị em học cùng trường và đi cùng một chuyến xe.  
 

1._____________________________________________________ 2._______________________________________________________ 
Tên và Họ  Lớp     Tên và Họ   Lớp 

 
Tôi hiểu và đồng ý tuân thủ các thủ tục chuyển giao quyền giám hộ mẫu giáo được thiết lập sau  đây hàng ngày: 

• Con tôi sẽ được giao cho anh chị em ruột học cùng trường và đi cùng một chiếc xe buýt. 
• Con tôi sẽ không được giao cho bất kỳ người được ủy quyền nào trừ khi xuất trình ID hợp lệ do chính phủ / tiểu bang. 
• Con tôi sẽ được trả lại cho trường nếu không có người được ủy quyền tại trạm xe buýt hoặc người được chỉ định không có ID hợp lệ do chính phủ / tiểu 

bang cấp. 
• Học sinh bị trả lại chờ ở trường phải được đón trong vòng một (1) giờ hoặc các cơ quan khác của quận sẽ được thông báo.  

 
Tên của Cha mẹ / Người giám hộ :___________________________________________________  Mối quan hệ với học sinh:________________________ 
 
Chữ ký của Cha mẹ / Người giám hộ:_________________________________________________ Ngày:_______________________________________ 
 
School:  Please send a copy of this form to the Transportation Route Manager Transportation Department-Kindergarten Authorization Form-Vietnamese May 2022 

 
2022-23


