BIỂU PHÍ XE ĐƯA ĐÓN HỌC SINH CỦA TRƯỜNG TH, THCS, THPT ALBERT EINSTEIN (AES)
NĂM HỌC 2020– 2021
Nhằm rút ngắn thời gian đi lại của học sinh, hệ thống xe buýt của Nhà trường sẽ tập trung đưa đón tại một số
điểm cố định theo tuyến trên địa bàn các quận, huyện. Xin Quý phụ huynh tham khảo Biểu phí và Chính sách sử
dụng dịch vụ xe đưa đón của Nhà trường để đăng ký cho con em mình trong năm học này.

QUẬN

ĐỊA ĐIỂM ĐƯA ĐÓN HỌC SINH

PHÍ NGUYÊN NĂM

1

1. THẢO CẦM VIÊN (Ngay cổng Lê Duẩn)
( Cổng số 1, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1)
2. CÔNG VIÊN TAO ĐÀN (Cổng trước đường NTMK)

23,042,000 VNĐ

2

2. ESTELLA AN PHÚ (An Phú, Q.2)
3. C/C HOÀNG ANH GIA LAI (Nguyễn Văn Hưởng, Q.2)

24,255,000 VNĐ

3

1. SÂN KHẤU CA NHẠC 126 (Ngay Đường Tú Xương )
(126 Cách Mạng Tháng Tám , Phường 7, Q.3)

23,042,000 VNĐ

4

1. CHƯNG CƯ H3 HOÀNG DIỆU (16 Hoàng Diệu, P.6, Q. 4)
2. CHUNG CƯ H2 HOÀNG DIỆU Q.4
3. CHUNG CƯ KHÁNH HỘI 2 Q.4 ( 360A Bến Vân Đồn Q.4)

22,435,000 VNĐ

5

1. THUẬN KIỀU PLAZA (96 Hùng Vương, Q.5)
2. HÙNG VƯƠNG PLAZA (126 Hùng Vương, Q.5)
3. AN ĐÔNG PLAZA(18 An Dương Vương, P.9, Q.5)

23,042,000 VNĐ

6

1. COOPMART PHÚ LÂM (UBND P13 Q6 - Nguyễn Đình Cẩn)
(6 Bà Hom , Q.6)

24,255,000 VNĐ

7

1. CÁC KHU PHỐ THUỘC KHU VỰC PHÚ MỸ HƯNG
2. SKY GARDEN 1, 2, 3
3. KDC NAM LONG Q.7 (Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông,
Q.7).

22,435,000 VNĐ

8

1. CHUNG CƯ GIAI VIỆT ( 856 Tạ Quang Bửu Q.8)

9

1. COOPMART XA LỘ HÀ NỘI
(191 Quang Trung, P.Hiệp Phú, Q.9)

25,468,000 VNĐ

10

1. RẠP HÁT HÒA BÌNH (Đường 3/2, Q.10)

24,255,000 VNĐ

11

1. LOTTERIA: (940B Đường 3/2, P.15, Q.11) &
(Đường Lê Đại Hành – trước tòa nhà Flemington Tower)

24,255,000 VNĐ

12

1. METRO HIỆP PHÚ – Cổng chính
(Ngã tư Tân Thới Hiệp, P.Tân Thới Hiệp, Q.12)

26,680,000 VNĐ

21,830,000 VNĐ

1. NHÀ THIẾU NHI THỦ ĐỨC
(281 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức)

25,468,000 VNĐ

1. CHUNG CƯ NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG (Cổng chính )
( Cổng Huỳnh Mẫn Đạt, P. 19, Q. Bình Thạnh)
2. SÀI GÒN PEARL (92 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q. Bình
Thạnh)

23,648,000 VNĐ

1. BIG C GÒ VẤP (752 Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp)
2. CÔNG VIÊN GIA ĐỊNH – Cổng chính
(Hoàng Minh Giám P.3, Q. Gò Vấp)

26,074,000 VNĐ

PHÚ NHUẬN

1. COOPMART MIẾU NỔI (48 Hoa Sứ, P.7, Q. Phú Nhuận)
2. TRUNG TÂM VĂN HÓA PHÚ NHUẬN
(70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận)
3. BIG C HOÀNG VĂN THỤ
(202B Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận)

23,648,000 VNĐ

TÂN BÌNH

1. MAXIMART CỘNG HÒA (ngay cổng).
(15-17 Cộng Hòa, P.4, Q. Tân Bình)
2. PARKSON TRƯỜNG SƠN (60A Trường Sơn, Tân Bình)

25,468,000 VNĐ

TÂN PHÚ

1. COOPMART BMC (trước cổng siêu thị )
(787 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú)

25,468,000 VNĐ

BÌNH TÂN

1. BIG C AN LẠC
(1231 Quốc lộ 1A, Khu Phố 5, Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân)

24,255,000 VNĐ

1. CHUNG CƯ HOÀNG ANH GIA LAI 3
(Đường Nguyễn Hữu Thọ, X. Phước Kiểng, H. Nhà Bè)

23,042,000 VNĐ

1. CHUNG CƯ HỒNG LĨNH
(Đường 9A, Khu Dân Cư Trung Sơn, X.Bình Hưng, H. Bình Chánh)
3. KDC TRUNG SƠN BÌNH CHÁNH

20.790.000 VNĐ

THỦ ĐỨC

BÌNH THẠNH

GÒ VẤP

NHÀ BÈ

BÌNH CHÁNH

BIỂU PHÍ XE ĐƯA ĐÓN HỌC SINH CỦA TRƯỜNG TH, THCS, THPT ALBERT EINSTEIN (AES)
NĂM HỌC 2020– 2021 – ÁP DỤNG CHO HUYỆN BÌNH CHÁNH
ĐỊA ĐIỂM ĐƯA ĐÓN HỌC SINH

KHOẢNG CÁCH
(TÍNH TỪ TRƯỜNG AES)

Từ 3km - 5km
1. CHUNG CƯ CONIC
2. CHUNG CƯ KHANG NAM

PHÍ 2 CHIỀU
(NGUYÊN NĂM)

15.435,000 VNĐ
18,191,000 VNĐ

Ngoài biểu phí trên, nếu phụ huynh có nhu cầu đón, trả học sinh tại nhà, xin vui lòng liên hệ bộ phận xe đưa đón để được
cung cấp thông tin chi tiết. Nhà trường sẽ xác nhận về thời gian đưa đón học sinh ngày đầu tiên cho Quý phụ huynh qua điện
thoại hoặc e-mail. Để thuận tiện cho việc sắp xếp xe, Quý phụ huynh vui lòng gửi lại đơn đăng ký trước ngày 20/07/2020
cho Văn phòng trường hoặc e-mail theo địa chỉ: xeduaruoc@bcis.edu.vn , điện thoại: (028)54.123.444 ( ext : 1150 ) hoặc
(028) 54.17.34.38 .

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ XE ĐƯA ĐÓN HỌC SINH
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ĐỐI VỚI HỌC SINH :
Học sinh phải ngồi trật tự trên xe, không đứng khi xe chạy, không đưa đầu, tay, chân ra ngoài cửa xe và luôn thắt
dây an toàn trong khi xe lưu thông.
Học sinh phải luôn tuân thủ theo sự hướng dẫn của bảo mẫu trong suốt hành trình. Trong trường hợp không tuân thủ
theo các yêu cầu của lái xe và bảo mẫu như đã quy định, hoặc có thái độ, hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến
an ninh, an toàn của học sinh khác trên xe, Nhà trường sẽ chấm dứt dịch vụ xe đưa đón mà không hoàn lại phí.
Học sinh tuyệt đối không được mang các chất dễ cháy nổ, chất gây nghiện hoặc các vật dụng nhọn, sắc bén như dao,
kéo v.v… gây nguy hiểm lên xe .
Học sinh không được nói tục, chửi thề, đánh lộn trên xe . Trường hợp phát hiện học sinh mang theo các hung khí
gây nguy hại, đe dọa học sinh khác, bảo mẫu có quyền tịch thu và báo lại ngay cho Nhà trường để xử lý .
Học sinh không được ăn uống trên xe. Không được hút thuốc trên xe .
Học sinh không được yêu cầu tài xế dừng xe trên đường khác với điểm đón trả .
Học sinh phải có mặt đúng giờ đã thông báo tại điểm đón, xe buýt sẽ không dừng quá 5 phút để chờ học sinh .
Sau giờ học, học sinh phải ra xe đúng giờ và ngồi ổn định trên xe .
ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH :
Phụ huynh cần cho con em chuẩn bị sẵn sàng theo thời gian đã được quy định để xe đến đón tại nhà hoặc tại điểm
đón đúng giờ. Xe sẽ không chờ quá 05 phút tại mỗi điểm đón. Nếu học sinh ra trễ, xin gia đình vui lòng thu xếp xe
riêng để đưa các em đến trường và Nhà trường không chịu trách nhiệm bồi thường về việc này.
Các bảo mẫu sẽ bàn giao học sinh lại cho Phụ huynh hoặc người thân trong gia đình trước khi xe di chuyển qua
điểm trả khác. Trong trường hợp xe đã đến nhà hoặc đến điểm trả nhưng Phụ huynh hoặc người thân không ra đón
và bảo mẫu cũng không thể liên lạc được với Phụ huynh qua các số điện thoại đã đăng ký, xe sẽ tiếp tục lộ trình trả
các học sinh khác và đưa học sinh này về lại trường. Trong trường hợp này, Quý phụ huynh sẽ phải thu xếp đến
trường để đón học sinh.
Thời gian đưa đón học sinh có thể sớm hơn hoặc trễ hơn từ 10 – 15 phút tùy theo tình trạng giao thông. Trong
trường hợp xe đến trễ hơn 15 phút vì lý do kẹt xe hay vì sự cố kỹ thuật đột xuất, bảo mẫu sẽ liên lạc bằng điện thoại
với Phụ huynh để thông báo điều chỉnh lại thời gian đưa hoặc đón học sinh.
Quý phụ huynh có thể gọi điện thoại liên lạc với bảo mẫu hoặc lái xe trong quá trình đưa đón học sinh. Số điện thoại
của bảo mẫu và lái xe theo từng tuyến sẽ được thông báo cụ thể đến Quý phụ huynh.
Phụ huynh cần đăng ký thông tin người đưa đón và cung cấp hình ảnh (1 hình 3x4) cho Nhà trường ngay trước khi
học sinh bắt đầu sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp thay đổi người đưa đón đột xuất, Phụ huynh phải báo ngay cho
bảo mẫu hoặc văn phòng trường để có biện pháp phối hợp kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Bảo mẫu sẽ
có quyền từ chối trả học sinh đối với bất kỳ người nào không được Phụ huynh chỉ định đón học sinh hoặc không có
thông báo kịp thời về sự thay đổi.
Thay đổi địa chỉ đưa đón: trong trường hợp muốn đổi địa chỉ đưa đón, Phụ huynh cần đăng ký địa chỉ mới cho văn
phòng trường trước 15 ngày và phải đóng phí chênh lệch của điểm đưa đón mới, nếu có phát sinh do khác tuyến,
khác quận.
QUI ĐỊNH VỀ THANH TOÁN VÀ ƯU ĐÃI PHÍ BUÝT :
Phụ huynh có thể lựa chọn đóng phí đưa đón nguyên năm hoặc chia làm hai kỳ .
Đóng nguyên năm: Phí phải được trả toàn bộ trước ngày 15/07/2020.
Đóng thành 02 kỳ: Phí phải được nộp trước ngày 15/07/2020 (Kỳ 1) và trước ngày 15/12/2020 (Kỳ 2).
Giảm 5% phí xe đưa đón từ bé thứ 2, 3 đối với Anh/Chị em ruột cùng địa chỉ và đăng ký đưa đón 2 chiều
Mọi trường hợp đóng trễ hoặc không đóng phí đưa đón đúng hạn nêu trên, Nhà trường sẽ chấm dứt việc cung cấp
dịch vụ đưa đón cho con em của Quý phụ huynh.

D.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN :
1. Tài khoản tại ngân hàng TMCP Vietcombank
BÊN NHẬN
CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRỊNH GIA

2.

E.
➢
➢

➢
➢

SỐ TÀI KHOẢN

0181005677979

NGÂN HÀNG

Vietcombank – Chi nhánh Nam Sài Gòn

Tài khoản tại ngân hàng TMCP Á Châu
BÊN NHẬN
CÔNG TY TNHH NGUYỄN TRỊNH GIA
SỐ TÀI KHOẢN

959595958

NGÂN HÀNG

Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh TpHCM

CHÍNH SÁCH TRẢ PHÍ VÀ HOÀN PHÍ :
Phụ huynh có trách nhiệm điền đơn ngừng dịch vụ xe đưa đón theo mẫu và nộp lại bộ phận xe đưa đón ít nhất 30
ngày trước ngày cuối cùng ngừng sử dụng dịch vụ ( kể cả ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)
Phí đưa đón được tính theo phương thức tròn tháng niên lịch. Trường hợp học sinh ngừng sử dụng dịch vụ đưa đón
ngay sau ngày đầu tiên của tháng thì vẫn được xem là sử dụng đến hết tháng. Việc hoàn trả phí đưa đón chỉ được
xem xét nếu số tiền còn lại tương đương khoản phí của một tháng trở lên.
Phí xe đưa đón sẽ không được hoàn lại cho những ngày học sinh vắng mặt trong năm học .
Thời gian hoàn trả : trong vòng 15 ngày kể từ ngày cuối cùng ngừng sử dụng dịch vụ .

