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LUẬT LỆ KHI ĐI XE ĐƯA RƯỚC TRƯỜNG                                             

 
Sử dụng xe đưa rước là thiện nguyện – không bắt buộc. Hành vi phá phách, không thích hợp sẽ đưa đến hậu quả là 

học sinh sẽ bị tạm thời hoặc vĩnh viễn cấm không sử dụng phương tiện đưa rước công cộng này nữa. Học sinh 

phạm lỗi không kể là tại khu vực trường quản lý, hoặc tại trạm đều bị xếp chung hình phạt. Vi phạm luật trên xe 

là hành động không thể chấp nhận. Có hai (2) máy quay phim được đặt trên mỗi xe đưa rước để thâu các hành vi 

xảy ra trên xe và ngay tại cửa xe. 

 

1) Tài xế xe đưa rước có toàn quyền. Tất cả các học sinh hiện diện trên xe phải vâng lời. 

2) Học sinh chỉ được phép lên xe đã được chỉ định. 

 

TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH 
Khi chờ xe đưa rước đến 

 
1. Có mặt tại trạm xe ít nhất năm (5) phút trước giờ hẹn. Xe rời trạm vào giờ đã ấn định.  

2. Chờ cho đến khi xe ngừng hẳn tại trạm.  

3. Đứng một khoảng cách an toàn khi thấy xe đến từ xa. 

4. Yên lặng trật tự khi lên xe.  

5. Không xả rác hoặc phá phách vật dụng trên xe, gần trạm xe. Không để sách cặp, quấn áo, vật dụng trên lề đường gần trạm xe. 

6. Tuân theo các luật lệ, quy định về việc đi xe đưa rước trong cuốn cẩm nang nội quy của trường (phần nói vế trách nhiệm và bổn 

phận học sinh).  

7. Báo cho hiệu trưởng, phụ huynh/ giám hiệu nếu thấy người lạ khả nghi.  

8. Tập trung với nhóm bạn, không nói chuyên hoặc lên xe với người lạ mặt.  

 

Đi xe đưa rước 

 
1. Ngồi trật tự nhìn thẳng trước mặt. Đến khi xe dừng lại, nhận lệnh rời khỏi xe từ tài xế. 

2. Giữ cặp sách và vật dụng trên đùi. Không cản trở lối đi giữa hai hàng ghế.  

3. Không mang chó, mèo hoặc các loại thú vật lên xe.  

4. Không đưa tay, chân hoặc thò đầu ra khỏi cửa sổ xe.  

5. Không ném đồ vật trên xe hoặc ra ngoài cửa sổ xe.  

6. Không nói chuyện với tài xế trừ trường hợp khẩn cấp tránh xao lãng.  

7. Cấm phá phách làm hư hại vật dụng trên xe. Phụ huynh/ giám hộ phải chiụ trách nhiệm hư hỏng.  

8. Không đánh lộn, xô đẩy làm mất trật tự trên xe. 

9. Cấm hút thuốc, ăn uống trên xe.  

10. Phải bỏ rác vào thùng đựng rác trên xe. 

11. Không nói năng tục tiũ, tư thế khiêu gợi.  

12. Cấm mang vũ khí hoặc các vật dụng nguy hiểm lên xe.  

13. Nhớ rằng cảnh sát có quyền lục xoát xe bus đưa rước bất kỳ lúc nào để truy tìm vật bất hợp pháp.Học sinh mang vũ khí, cần sa 

v.v. sẽ bị bắt. 

14. Phải tuân theo các quy định an toàn trên xe. 

 

Trách nhiệm của phụ huynh/ giám hộ 

 
1. Đọc, ôn lại, bàn thảo luật lệ này và cả phần nói về trách nhiệm của học sinh. (SRRRC) trong cuốn cẩm nang nội quy dành cho học 

sinh. 

2. Khuyên bảo con em mình tuân theo quy định.  

3. Biết người tài xế đưa rước con mình.  

4. Báo cho văn phòng vận chuyển (314-367-6074) các tai nạn xẩy ra do tài xế xe lái bất cẩn.  

5. Báo cho hiệu trưởng biết các hành vi phạm pháp xẩy ra trên xe và tại trạm xe.  

6. Mang thẻ học sinh trên ngực, nơi mà tài xế dễ nhận biết, nếu cần.  

7. Báo cảnh sát nếu thấy người lạ mặt lảng vảng gần nơi đưa rước học sinh.  

8. Đưa học sinh ra trạm ít nhất là năm (5) phút trước giờ xe đưa rước đến.  

 

Đọc lại SRRRC cẩm nang nội quy dành cho học sinh để thêm chi tiết. 


