CVK PARENTS
HANDBOOK

Kính gửi Quý Phụ huynh,
Trường Mầm non Canada - Việt Nam (CVK) xin gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân
thành đến Quý Phụ huynh học sinh đã tin cậy chọn CVK là nơi chăm sóc và giáo dục tuổi
thơ của con em mình. Nhà trường luôn mong đợi sự đồng hành của phụ huynh trong quá
trình con theo học tại trường để có thể phát triển tối ưu tiềm năng của con trẻ ở độ tuổi
mầm non. Để gia tăng cơ hội thành công trong học tập, trẻ luôn luôn cần sự hỗ trợ từ cả
nhà trường và gia đình. Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên sẽ đem lại khác biệt lớn lao
trong việc giáo dục trẻ. Nhà trường xin chia sẻ với quý phụ huynh về các quy định của nhà
trường để phụ huynh hiểu rõ cách thức hoạt động của nhà trường, các dịch vụ nhà
trường cung cấp và các nội quy phụ huynh cần tuân thủ để nhà trường và phụ huynh hợp
tác đạt được hiệu quả cao nhất.
Nội dung của Sổ tay Phụ huynh CVK gồm những phần sau:
Dear parents/ guardians,
We are happy that you made the wise choice of enrolling your child at the Canada - Vietnam Kindergarten for the coming school year. We are looking forward to a productive partnership with you to ensure your child reaches their highest potential. In order to experience
the greatest possible success in school, children need support from both the home and the
school. This strong partnership will make a great difference in your child’s education. To
optimize our collaboration, we would like to draw your attention to some regulations so
that you are completely aware of how we work, what you and your child can expect
from us and what we expect from you.
CVK Parent Handbook content is:

I. Nội quy học sinh / School Regulations
I.1 Trang phục khi đi học / School Uniform & Dress Code Information:
I.2. Lịch sinh hoạt / School Hours/ After-school care
I.3 Kênh liên lạc giữa Phụ huynh và nhà trường / Contact Information
I.3.1 Kênh liên lạc của nhà trường / School contact information
I.3.2 Kênh liên lạc của Phụ huynh / Family Communication & Involvement
I.4. Tổ chức Sinh nhật / Birthday Celebration
I.5. Chương trình ngoại khóa / Extracurricular Activities
I.6 Chính sách bảo vệ trẻ em / Child Protection
II. Hướng dẫn liên quan việc chăm sóc học sinh / Other policies
II.1. Đón trả học sinh/ Quy định an toàn ra vào trường / Safe Arrival and Dismissal
II.1.1 Trường hợp gia đình tự đưa đón trẻ / Parents pick up the children
II.1.2 Trường hợp sử dụng dịch vụ xe đưa đón / Using the bus service
II.2. Ẩm thực tại trường / School Meals
II.3. Tình hình sức khỏe học sinh và nguyên tắc gửi thuốc / Health Care
II.4. Xin nghỉ phép / Notification of absences
II.5. Dịch vụ giữ trẻ sau giờ / After School Care Service
II.6. Thanh toán học phí / School fee payment
II.7. Bảo quản vật dụng cá nhân / Taking care of personal belongings
III. Hướng dẫn phân luồng giao thông tại học xá CVK / Traffic Guideline
III.1 Buổi sáng / In the morning
III.1.1 Đối với học sinh đi bus / Students using school bus service
III.1.2 Đối với học sinh đến trường bằng xe ô tô của gia đình / Students go to school by the family car
III.1.3 Đối với học sinh được đưa đến trường bằng xe gắn máy / Students go to school by motorcycle
III.2 Buổi chiều / In the afternoon

I. NỘI QUY HỌC SINH:
I.1. Trang phục khi đi học:
- Học sinh sẽ mặc đồng phục ít nhất vào buổi sáng tất cả các ngày trong tuần, buổi chiều học
sinh có thể mặc đồ tự do hoặc theo trang phục quy định của lớp.
- Học sinh sẽ mặc trang phục theo quy định vào những ngày đặc biệt/sự kiện và giáo viên sẽ thông báo
đến Phụ huynh trước khi sự kiện diễn ra.
I.2. Lịch sinh hoạt:
- Lịch sinh hoạt từ 8.00 – 16:00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu theo quy định cụ thể của từng lớp.
Thời gian đón trẻ: từ 16:00-16:30.
Phụ huynh vui lòng đưa con rời trường lúc 16.30, trường sẽ đóng cổng sau thời gian này.
16:30 giáo viên sẽ đưa bé xuống phòng giữ trẻ muộn.
Phụ huynh đón trẻ sau 16:30 nhà trường tính vào dịch vụ gửi trẻ ngoài giờ. Dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ hoạt
động từ 16:30 đến 18:00. Phí dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ là 100.000 đồng/ tiếng, mức thu tối thiểu là 100,000
đồng.
SCHOOL REGULATIONS
I.1. School Uniform & Dress Code Information:
- All students are required to wear the prescribed school uniform every morning (Monday to Friday). The “free
dress” or “dress-up” day will be every afternoon.
- Students have the opportunity to wear a “theme clothing” on CVK Days or during special event days. Parents/
guardians will be notified in advance of such days.
I.2. School Hours/ After-school care:
- The school hours for students are from 8.00 – 16:00 Monday to Friday. Kindly refer to the weekly plan for information
about daily classroom activities.
Pick-up time: 16:00-16:30
All parents/ guardians and students must vacate the school premises no later than 16.30. The school gate will
be locked after this time.
- At 16:30, teachers will take students to the After-School Care Room.
If you pick up your child after 16.30, an additional After-school Care Fee of 100,000 VND/ hour will be charged,
the minimum collectible fee is 100,000 VND. After-school Care Service is available from 16:30 to 18:00.

I.3. Kênh liên lạc giữa Phụ huynh và nhà trường:
I.3.1 Kênh liên lạc của nhà trường:
Phòng Học vụ:
Email: hocvu.q7@cvk.edu.vn . Số điện thoại- Tel: (08) 54.123.028, Ext: 2112
Phòng Tuyển sinh:
Email: tuyensinh.q7@cvk.edu.vn . Số điện thoại - Tel: (08) 54.123.028, Ext: 2103
Phòng Kế toán:
Email: ketoan.q7@cvk.edu.vn . Số điện thoại - Tel: (08) 54.123.028 Ext: 2105
I.3.2 Kênh liên lạc của Phụ huynh:
Nhà trường đã lưu thông tin liên lạc của Quý Phụ huynh tại hồ sơ của Phòng Học vụ. Tuy nhiên, để
thuận tiện cho việc liên lạc giữa Giáo viên và Phụ huynh, Quý Phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin của
ba, mẹ hoặc người giám hộ trực tiếp của bé vào sổ “MỘT NGÀY CỦA BÉ” (bao gồm Họ và tên Phụ huynh,
số điện thoại, email).
Trong trường hợp, Phụ huynh thay đổi thông tin liên lạc, vui lòng cập nhật với giáo viên để được điều
chỉnh và liên lạc trong các trường hợp khẩn cấp.
* LƯU Ý: Trong giờ làm việc, các Giáo viên không được phép sử dụng điện thoại để tập trung chăm sóc trẻ.
Vì vậy, Phụ huynh vui lòng không liên lạc bằng điện thoại với Giáo viên trong giờ làm việc. Quý Phụ huynh
có thể trao đổi thông tin đến Bộ phận học vụ hoặc gửi email trực tiếp đến Giáo viên.
I.4. Tổ chức Sinh nhật:
- Để đánh dấu sự kiện bước sang tuổi mới của các con, CVK sẽ tổ chức sinh nhật cho tất cả các bé có ngày
sinh trong cùng một tháng trong ngày CVK vào tuần đầu tiên của tháng. Vì thế, các bé sẽ không tổ chức
sinh nhật tại lớp nữa để dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động khác của lớp.
I.5. Chương trình ngoại khóa:
- Hoạt động ngoại khóa tại CVK là một chuỗi các hoạt động: sự kiện, lễ hội, các chuyến tham quan, dã
ngoại được tổ chức xuyên suốt trong năm học với mục tiêu giúp các bé có thêm nhiều kỹ năng sống, tăng
cường sức khỏe, nâng cao giao tiếp tương tác, đẩy mạnh kỹ năng làm việc đội nhóm và có thêm kiến thức
về các văn hóa Lễ hội của trong và ngoài nước. Đây là niềm tự hào của CVK dành cho sự phát triển của
các con. Vì vậy, nhà trường khuyến khích Quý Phụ huynh cho các con tham gia đầy đủ chương trình ngoại
khóa.

I.3. Contact Information:
I.3.1 School contact information:
Academic Service Office:
Email: hocvu.q7@cvk.edu.vn . Tel: (08) 54.123.028, Ext: 2112
Admission Office:
Email: tuyensinh.q7@cvk.edu.vn . Tel: (08) 54.123.028, Ext: 2103
Accounting Department:
Email: ketoan.q7@cvk.edu.vn . Tel: (08) 54.123.028 Ext: 2105
I.3.2 Family Communication & Involvement:
Please fill in the parents/guardians’ name, phone number, and email in the Daily Communication Book
so you are contactable.
Please notify your child’s homeroom teacher at your earliest convenience if you change your address/
phone number. This will ensure you are contactable in case there is an emergency.
* NOTES: The teachers are not permitted to use their personal mobile phones during working hours, their priority
is taking care and interacting with kids during the day. Therefore, please contact the Academic Service Office
or send an email to our child’s teacher if you have any queries.
I.4. Birthday Celebration:
- Birthdays are important events in children's lives and we like to help celebrate them at CVK. All students
whose birthdays are in the same month as the CVK Day will have their birthdays recognized during that CVK
Day school-wide celebration. This is held in the first week of each month.
I.5. Extracurricular Activities:
- CVK’s extracurricular student activities are a series of events, festivals, camping, and field trips that are organized throughout the school year. Student objectives are to promote the development of a child’s life skills,
improve both mental and physical health, enhance personal interaction, reinforce teamwork, and enrich the
knowledge about Vietnam and other countries’ cultures. Therefore, we encourage parents to register their
children to participate in all extracurricular activities.

I.6 Child Protection
The Canadian International School System (CISS) is committed to promoting the safety and well-being of all our
students. As such, the Canadian International School System has adopted a Child Protection Policy to provide
guidance to our staff and families on matters related to the care, safety, and health of our students. The CISS
Child Protection Policy follows the 2016 Vietnamese Children’s Law (adopted by the National Assembly of the
Socialist Republic of Vietnam on April 5, 2016) and the United Nations Convention on the Rights of the Child of
which Vietnam is a signatory. Vietnamese Children’s Law and the Convention inform our school’s policy.
I.6 Child Protection
The Canadian International School System (CISS) is committed to promoting the safety and well-being of all our
students. As such, the Canadian International School System has adopted a Child Protection Policy to provide
guidance to our staff and families on matters related to the care, safety, and health of our students. The CISS
Child Protection Policy follows the 2016 Vietnamese Children’s Law (adopted by the National Assembly of the
Socialist Republic of Vietnam on April 5, 2016) and the United Nations Convention on the Rights of the Child of
which Vietnam is a signatory. Vietnamese Children’s Law and the Convention inform our school’s policy.

II. HƯỚNG DẪN LIÊN QUAN VIỆC CHĂM SÓC HỌC SINH:
II.1. Đón trả học sinh/ Quy định an toàn ra vào trường:
Để thuận tiện cho việc đưa đón và đảm bảo an toàn cho các em, Quý Phụ huynh đem theo Thẻ đón trả (do
CVK phát hành cho năm học mới) khi đón trẻ. Mỗi học sinh được cấp phát 01 (một) thẻ đón trẻ nhằm đảm
bảo an toàn nhất cho học sinh. Những thẻ đã được phát hành trước đây, Quý Phụ huynh vui lòng gửi lại cho
nhà trường. Nhà trường sẽ thông báo ngày cụ thể áp dụng thẻ chính thức tới phụ huynh sau khi xác nhận việc
nhận thẻ đầy đủ.
Nhà trường sẽ kiểm tra thẻ đón trẻ tại cổng trường (cả lượt vào và lượt ra), phụ huynh vui lòng hợp tác để bảo
đảm an toàn cho con.
II.1.1 Trường hợp gia đình tự đưa đón trẻ:
Nhân viên Bảo vệ có nhiệm vụ kiểm tra thẻ đón trả khi Phụ huynh dẫn trẻ ra khỏi khuôn viên trường CVK.
Trong trường hợp mất thẻ hay quên thẻ, Quý Phụ huynh vui lòng trình chứng minh nhân dân và thông báo đến
Bộ phận học vụ để được giải quyết. Trong trường hợp Phụ huynh vẫn sử dụng thẻ đưa đón cũ, NV Bảo vệ có
trách nhiệm thu hồi.
II.1.2 Trường hợp sử dụng dịch vụ xe đưa đón:
Cô phụ trách xe bus đi theo xe sẽ kiểm tra thẻ đón trả khi trả trẻ cho Phụ huynh. Trong trường hợp gia
đình thay đổi người đón trẻ; hay quên thẻ/ thất lạc thẻ Phụ huynh sẽ gọi trực tiếp cho cô đi theo xe bằng số
điện thoại đã đăng ký để được đón trẻ. Đồng thời, liên lạc với Bộ phận học vụ để thay đổi thông tin người đón
hoặc báo mất và đăng ký làm lại thẻ.
II.2. Ẩm thực tại trường:
- Mỗi tháng, CVK sẽ gửi thực đơn qua email để phụ huynh thuận tiện theo dõi và điều chỉnh các món ăn cho
bé tại nhà.
- Các bé sẽ được sử dụng sữa TH True Milk ít đường tại trường. Trong trường hợp gia đình có nhu cầu khác, vui
lòng liên hệ Bộ phận Học vụ để được điều chỉnh.

II. OTHER POLICIES
II.1. Safe Arrival and Dismissal
For your child’s safety, please wear the Pick-up Card (issued by CVK in the new school year) when picking
up your child from the school. Each student will be issued only one card. Please return any previous pick-up
card to the Academic Service Office. CVK will inform you of the official date to apply the pick-up card
checking at school gates.
CVK will check the pick-up card at the Gates when you come to pick-up your child (both in and out of
school), thank you for your cooperation for your child’s safety.
II.1.1 Parents pick up the children
Security Officers have the responsibility of requesting a parent show a Pick-up Card when they wish to
take their child off of CVK grounds. In the case of a lost or forgotten card, please inform the Academic
Service Office and submit your identity card at your earliest convenience. Any out of date Pick-up cards will
not be accepted. They will be retained by a Security official if they are used.
II.1.2 Using the bus service
Bus-babysitters will check the pick-up card when taking the children to their parents. In the case that
parents change the person picking up their children, forget their card or lose it, kindly contact their
bus-babysitter via the phone number registered. Also, please contact personnel in the Academic Service
Office to update pick-up information or to report the loss of card and register for the new one.
II.2. School Meals:
- Each month, CVK will send the lunch menu via email for parents to update and adjust the meals you have
at home.
- CVK students drink TH True Milk - Less Sugar at school. If you have a different request, please contact the
Academic Service Office.

I.3. Tình hình sức khỏe học sinh và nguyên tắc gửi thuốc:
- Do không khí ô nhiễm, thời tiết thay đổi thất thường, các dịch bệnh diễn ra quanh năm nên trẻ Mầm non
là đối tượng rất dễ bị nhiễm bệnh. Khi trẻ có các triệu chứng của các bệnh TRUYỀN NHIỄM, Phụ huynh cần
cho trẻ ở nhà và đi khám Bác sĩ để tránh lây lan bệnh. Trường sẽ từ chối tiếp nhận trẻ khi trẻ bị SỐT, TIÊU
CHẢY và nghi ngờ có biểu hiện của các bệnh truyền nhiễm như: TAY CHÂN MIỆNG, SỞI, THỦY ĐẬU, ĐAU
MẮT ĐỎ, QUAI BỊ, COVID-19...
- Phòng Y tế của trường chỉ hỗ trợ sơ cứu hoặc xử lý các bệnh lý đột xuất ban đầu của trẻ. Nên khi trẻ SỐT
đột ngột hoặc xuất hiện dấu hiệu của các bệnh truyền nhiễm; hay trẻ có các dấu hiệu bất thường về sức
khỏe; Nhà trường sẽ thông báo ngay lập tức đến Phụ huynh. Phụ huynh cần nhanh chóng đón trẻ để đưa
trẻ đi khám. Không nên chủ quan với bất kỳ biểu hiện bất thường nào của trẻ. Trong trường hợp không liên
lạc được với Phụ huynh hoặc Phụ huynh chậm đến đón trẻ nhà trường sẽ đưa trẻ đến Trung Tâm Y tế gần
nhất để trẻ được điều trị kịp thời.
Bên cạnh đó, đối với trẻ bị bệnh thông thường và Phụ huynh có nguyện vọng gửi thuốc uống tại trường, vui
lòng thực hiện những quy định sau để đảm bảo việc trẻ uống ĐÚNG và ĐỦ liều lượng trong ngày:
Ghi rõ tên thuốc, cách thức, liều lượng thuốc cho trẻ uống vào nhật ký, ký tên xác nhận tại sổ Gửi
thuốc của lớp.
Nếu thuốc uống theo toa bác sĩ thì kẹp toa thuốc vào sổ nhật ký và ghi rõ thuốc uống theo toa ngày
nào, của Bác sĩ nào, và ký tên xác nhận.
Thuốc gửi vào trường phải còn nguyên viên, trường sẽ không nhận thuốc đã được nghiền sẵn, thuốc
không có nguồn gốc, thuốc tễ, thuốc gia truyền ...
Khi gửi thuốc phụ huynh vui lòng phân sẵn thuốc ra riêng lẻ các cữ uống (trừ siro). Trường chỉ nhận
thuốc uống sử dụng trong 01 ngày (trừ siro).

II.3. Health Care:
Due to changing environmental factors and variable weather conditions occurring throughout the school
year, preschoolers can be easily exposed to communicable diseases. When children have the symptom of
any infectious disease, kindly have them stay at home and consult a doctor to avoid spreading the infection.
For the welfare of all our students and staff, the school cannot permit children to attend class if they are
afflicted with a FEVER, DIARRHEA, or symptoms of infectious disease such as HAND-FOOT-AND-MOUTH,
MEASLES, CHICKENPOX or PINK EYE, COVID-19…
The school nurse only provides assistance for first-aid or dealing with children’s sudden symptoms. If a child
develops a sudden FEVER or presents symptoms of infectious diseases, we will immediately contact a parent.
A parent will need to pick their child up from school so as to consult a doctor as soon as possible. Each morning
before bringing your child to school, please pay special attention to any abnormal symptoms. In the situation
where the school is unable to contact a parent or a parent picks up the child late, we will take them to the
nearest medical center for treatment.
In addition, if your child needs to take any medication during school hours, please note that the medicine can
be dispensed at the school subject to the following conditions:
Clearly write the name, instruction, and dosage in the diary, then sign the parents’ name as your confirmation in our Medication Authorization Form.
If taking medicine according to prescription, please attach the prescription to the diary, and carefully
write the date, the name of the doctor and sign as a confirmation.
The medicines sent to school must be in a whole pill form. We will reject all medicine such as mashed
pills, medicine that has an unclear origin, homemade remedies, etc.
When sending medication to school, please divide them into proper separate dosages. We only
accept medicine that is in the quantity of a single day serving (except for syrup).

II.4. Xin nghỉ phép
- Khi trẻ nghỉ học, Phụ huynh phải báo với Bộ phận Học vụ của CVK trước 12:00 của ngày hôm trước. Phụ
huynh ghi rõ họ tên, lớp học của bé.
- Phụ huynh có thể xin phép cho trẻ nghỉ học theo 2 cách liên lạc với Phòng học vụ CVK:
Cách 1: Gửi email xin nghỉ học qua địa chỉ hocvu.q7@cvk.edu.vn
Cách 2: Viết đơn xin phép trực tiếp tại Phòng học vụ R.111 – Học xá CVK (Mẫu đơn có sẵn)
Học phí và các loại phí khác trong thời gian học sinh vắng mặt tại trường
Học phí sẽ không được hoàn lại cho những ngày nghỉ học (không phép và có phép) của học sinh.
Tiền ăn chỉ hoàn lại trong trường hợp học sinh nghỉ học có phép liên tục từ 5 ngày học trở lên và được Phụ
huynh thông báo cho Trường trước 24 giờ trước khi nghỉ, phí ăn hoàn trả sẽ được cấn trừ vào lần đóng phí ăn
tháng thứ hai tiếp theo hoặc hoàn trả vào cuối năm học và số tiền hoàn trả sẽ được trả trong vòng 01 tháng
kể từ ngày cuối cùng của năm học.
II.5. Dịch vụ giữ trẻ sau giờ:
- Phí giữ trẻ sau giờ học quy định từ 16:30 – 18:00 với chi phí được tính là 100.000VND/ giờ, mức thu tối thiểu
là 100,000 VND/ lần.
II.6. Thanh toán học phí:
- Với trường hợp chọn thanh toán học phí theo tháng
Quý phụ huynh vui lòng thanh toán trước ngày 25 hàng tháng. Nhà trường được quyền từ chối nhận trẻ
nếu phụ huynh không thanh toán học phí đúng hạn.
- Với trường hợp phụ huynh chọn thanh toán học phí theo kỳ:
Quý phụ huynh vui lòng thanh toán đúng thời hạn (trước ngày 15/12 cho học kỳ 2). Nhà trường được
quyền từ chối nhận trẻ nếu phụ huynh không thanh toán học phí đúng hạn.
II.7. Bảo quản vật dụng cá nhân:
- Để tránh thất lạc và hạn chế việc nhầm lẫn các vật dụng của các bé trong lớp, CVK đề nghị Quý Phụ huynh
dán nhãn/ ghi tên cho các vật dụng cá nhân của bé.
- Trong trường hợp các bé để quên các vật dụng trong khuôn viên trường CVK, Phụ huynh vui lòng tìm tại Hộp
“Lost and Found” đặt tại Phòng Học vụ – R.111 – Học xá CVK.

II.4. Notification of absences
- Please note that parents/ guardians must notify the Academic Service Office no later than 12 PM the day
before a student is absent if parents/ guardians wish adjustments to their child’s school meal account.
- To report your child’s absences, please choose one of the following options:
First option: Send an email to hocvu.q7@cvk.edu.vn
Second option: Fill in a form at the Academic Service Office Room R.111 – CVK Campus
Tuition and fees during the student’s absence
Tuition is not refundable for all leaves.
Meal fee is refundable only when a student takes school leave for 5 consecutive school days and
inform the school 24 hours in advance, the refund will be made by deducting the payments in the next two
months or will be refunded within 1 month from the last day of the school year.
II.5. After School Care Service
The fee from 16:30 to 18:00 is 100.000VND/ hour, the minimum charge is 100,000 VND.
II.6. School fee payment
- Nine installments payment:
In the case of choosing to pay in nine installments, please pay before the 25th of every month. The school
keeps the right to refuse the child who misses the payment deadline.
- 2 installments payment:
In the case of choosing to pay tuition in two installments, please pay before the deadline (December
15thfor the second semester). The school keeps the right to refuse the child in case of missing a deadline.
II.7. Taking care of personal belongings
- Please label your child’s name and class on his/her personal belongings to avoid misplacing or taking the
wrong items amongst students in a classroom.
- Please check the Lost and Found Box located in the Academic Service Office Room R.111– CVK Campus
for any missing items.

III.HƯỚNG DẪN PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG TẠI HỌC XÁ CVK
III.1 Buổi sáng:
III.1.1 Đối với học sinh đi bus/ Students using school bus service
Vào buổi sáng, tất cả học sinh đến trường bằng xe buýt sẽ được các cô bảo mẫu đón tại cửa xe tại
cổng số 3, sau đó các bé sẽ được vào đưa vào lớp của mình.
III.1.2 Đối với học sinh đến trường bằng xe ô tô của gia đình
Phụ huynh sử dụng lối vào tại cổng số 2 (Để tránh ùn tắc, quý phụ huynh lưu ý 01 xe ô tô đậu không quá
01 phút tại cổng, trong trường hợp phụ huynh muốn đậu xe tại trường vui lòng tuân theo hướng dẫn của bảo
vệ về vị trí đậu xe).
III.1.3 Đối với học sinh được đưa đến trường bằng xe gắn máy
Phụ huynh vui lòng sử dụng mũ bảo hiểm cho bản thân và cho con khi tham gia lưu thông trên đường
phố để đảm bảo an toàn. Phụ huynh sử dụng lối vào cổng số 1 và có nhân viên bảo vệ kiểm tra thẻ đưa đón
học sinh của phụ huynh, ghi số xe và giữ xe cho Quý phụ huynh.
III.2 Buổi chiều
- Vào buổi chiều khi tan học, quy định phân luồng giao thông được áp dụng giống buổi sáng. Để thuận tiện
cho việc đưa đón học sinh, Quý phụ huynh vui lòng di chuyển các phương tiện tránh các lối đi ra vào, đậu
đỗ đúng nơi quy định, sau đó đi bộ vào trường và đón học sinh ngay tại lớp học của học sinh.
Tất cả các cổng đều có nhân viên bảo vệ hướng dẫn để đảm bảo sự an toàn cho Quý phụ huynh và học
sinh, Nhà trường rất mong Quý phụ huynh tuân thủ theo hướng dẫn của nhân viên bảo vệ nhằm đảm bảo
an toàn cho cho con em và bản thân mình. Để hiểu rõ hơn việc phân luồng giao thông tại các cổng, quý
phụ huynh vui lòng xem bản đồ trong tệp đính kèm.
Trên đây là toàn bộ quy định của trường Mầm non Canada Việt Nam năm học 2019-2020. Nếu Quý Phụ huynh
cần giải đáp các thắc mắc, xin liên hệ Phòng Học Vụ qua số điện thoại 08.5412 3028/ 2112 hoặc email
hocvu.q7@cvk.edu.vn.
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý phụ huynh.
Trân trọng,
BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG MẦM NON CANADA – VIỆT NAM

III. TRAFFIC GUIDELINE
III.1 In the morning
III.1. 1Students using school bus service
For students using the school bus service, the nannies will pick up the students at Gate 3.
III.1.2 Students go to school by the family car
Please drop off your child at Gate 2 and do not stop in front of the school for more than one minute. In
case you want to park your car, please contact the Security officials.
III.1.3 Students go to school by motorcycle
Please wear a helmet for you and your child when driving to protect yourselves. Please use Gate 1 to
drop off your child. The Security will give you the motorbike ticket, check your Pick-up Card, and take care of
your motorbike.
III.2 In the afternoon
- When picking up your child in the afternoon, the same rules will apply. Please park your car/motorbike in the
designated area and pick up your child in their classroom.
Security officials at each gate are responsible for the safety of both parents and children. Therefore, please
strictly follow their instructions. Kindly refer to the school map attached for more information.
Please do not hesitate to contact the Academic Service Office via 08.54123028 (Ext: 2112) or email
hocvu.q7@cvk.edu.vn if you have any questions, comments, or concerns.
Thank you very much for your cooperation.
Sincerely,
CANADA – VIETNAM KINDERGARTEN

