
                 

 

 
 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN BÉ TOMOE HOUSE 2019 – 2020 

Họ tên phụ huynh: ………………………………...……… Email: ……………………………… 

Số Điện thoại nhà: …………………… Số điện thoại di động: ………………………………….. 

Địa chỉ nhà: ……………………………………………………………………………………….. 

Tên bé: …………………………………………………...... Lớp: ……………………………….. 

Đăng ký đưa đón bé:   Chiều đi                         Chiều về                     Cả 2 chiều 

Thời gian mong muốn bắt đầu đưa đón bé:……………………………………………………….. 

Biểu Phí: 

Tuyến 
Lộ trình 

(Km) 
Phí 1 chiều Phí 2 chiều 

Tomoe House 

đã hỗ trợ 

(phí 1 chiều) 

Tomoe House 

đã hỗ trợ 

(phí 2 chiều) 

Tuyến 1 0 – 2 km 1,200,000 2,000,000 1,000,000 1,600,000 

Tuyến 2 2.1 – 7 km 2,660,000 3,800,000 1,400,000 2,600,000 

Tuyến 3 7.1 – 12 km 3,500,000 5,000,000 2,000,000 3,000,000 

Tuyến 4 12.1 – 20 km 3,800,000 5,400,000 2,900,000 3,800,000 

 

Các tuyến của trường: 

• Tuyến A: Quận 7 – Quận 4 – Quận 1 – Quận 3 

• Tuyến B: Quận 8 - Quận 6 – Quận Tân Bình - Quận 11 – Quận 3 

• Tuyến C: Quận Tân Phú – Quận Bình Tân – Quận 10 – Quận 3 

• Tuyến D: Quận 2 – Quận Bình Thạnh – Quận Gò Vấp – Quận 3 

Ghi chú: 



                 

 

 
 

 

- Phí trên được áp dụng trong năm học 2019 – 202 của Tomoe House, không được hoàn trả 

và chuyển nhượng. 

- Trên xe có cô giáo của trường đi cùng. 

- Mức phí hỗ trợ có thể kết thúc bất cứ lúc nào và sẽ có thông báo trước cho phụ huynh. 

Mức hỗ trợ được đảm bảo khi phụ huynh đóng dài hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. 

Quy trình đăng ký tuyến xe Bus Tomoe House:  

- Phụ huynh điền thông tin vào giấy đăng ký dịch vụ đưa đón bé của Tomoe House. 

- Nhà trường sẽ khảo sát và tính đoạn đường, sau đó báo phí cho gia đình dựa theo số Km 

thực tế nhà trường khảo sát. 

- Gia đình thống nhất mức phí và ngày bắt đầu đưa đón bé (1 tuần sau khi gia đình đăng 

ký)  

- Nếu trễ giờ đón quá 5 phút, xe Bus có quyền từ chối đón bé. 

Phần dành cho nhà trường:  

 

- Ngày bắt đầu đưa đón bé: ………………………………………………………………. 

- Lộ trình tuyến đường …………………………………………………………………… 

- Mức phí: ………………………………………………………………………………… 

 

Ngày …….. tháng …….. năm ………. 

Xác nhận của nhà trường                                                                       Phụ huynh ký nhận 


