
Văn phòng Phục vụ Giao thông 

Mẫu Ủy quyền dành cho Mẫu giáo 

2021-22
Xin viết in bằng mực: 

Tên Học sinh: ______________________________________________  Số Xe buýt: _________  Trạm Xe buýt: ___________________________________ 
Tên Gọi và Tên Họ 

Trường: _____________________________________________________ Tên Giáo viên: ________________________________  Cấp lớp:_____________ 

Tôi cho phép (NHỮNG) NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN sau đây đón con tôi tại trạm xe buýt: 
Anh chị em không tham gia học cùng trường phải ít nhất là 12 tuổi với thẻ Nhận Dạng trường cung cấp. 

1.____________________________________________________________________________________ 2.__________________________________________________________________________ 
Tên gọi và Tên Họ Phụ huynh hoặc Người Giám hộ   Tên gọi và Tên họ   Phụ huynh hoặc Người Giám hộ 

3.____________________________________________________________________________________ 4.__________________________________________________________________________ 
Tên Gọi và Tên Họ Mói Quan he ̣  với học sinh Tên gọi và Tên họ Mói Quan he ̣  với học sinh 

5.____________________________________________________________________________________ 6.__________________________________________________________________________ 
Tên Gọi và Tên Họ Mói Quan he ̣  với học sinh Tên gọi và Tên họ Mói Quan he ̣  với học sinh 

7.____________________________________________________________________________________ 8.__________________________________________________________________________ 
Tên Gọi và Tên Họ Mói Quan he ̣  với học sinh Tên gọi và Tên họ Mói Quan he ̣  với học sinh 

(Những) anh chi ̣em đi học cùng trường, và đi cùng xe buýt, mà có phép dãn học sinh mãu giáo đi bo ̣  vè nhà.  

1.____________________________________________________________________________________ 2._________________________________________________________________________ 
Tên gọi và Tên họ   Cáp lớp Tên Gọi và Tên họ   Cáp lớp 

Tôi hiẻu và đòng ý tuân thủ theo quy triǹh hàng ngày đói với vie ̣c Chuyẻn giao Trách nhie ̣m Giám ho ̣  cho Mãu giáo được thiét la ̣p: 
• Con của tôi sẽ không được giao cho bát kỳ (những) người nào có thẩm quyền trừ khi có một thẻ nha ̣n die ̣n có hình thuo ̣c chính phủ/tiẻu bang

cáp được triǹh ra cho người lái xe buýt mõi ngày.
• Con của tôi sẽ được trả lại trường học nếu không có người được ủy quyền tại trạm dừng xe buýt hoặc người được chỉ định không có thẻ nha ̣n

die ̣n có hiǹh thuo ̣c chińh phủ/tiẻu bang cáp.
• Học sinh được trả lại trường phải được đón trong vòng mo ̣ t (1) tiéng đòng hò hoa ̣c sẽ được báo cho các tỏ chức khác của qua ̣n.

Viét In Tên của Phụ huynh hoa ̣c Người Giám ho ̣ :__________________________________________________________  Liên he ̣  với Học sinh:___________________________________ 

Chữ ký của Phụ huynh hoa ̣ c Người Giám ho ̣ :________________________________________________________________ Ngày:___________________________________________________ 

Trường:  Vui lòng gởi một bản sao của mẫu nầy đến cho Viên Quản lý Tuyến đường Giao thông Tháng Sáu năm 2018 


