
Chấp Thuận của Phụ Huynh/Giám Hộ cho Chuyến Du Ngoạn 
MCPS Cung Cấp Dịch Vụ Chuyên Chở

Office of School Support and Improvement
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Rockville, Maryland 20850

DO NGƯỜI BẢO TRỢ CHUYẾN DU NGOẠN ĐIỀN.

Trường __________________________________________________________ Cấp Lớp/Nhóm _____________________________________

Ngày Chuyến Du Ngoạn ____________________________________________ Từ giờ________đến giờ________.

Địa Điểm của Chuyến Du Ngoạn (gồm thành phố và tiểu bang) ________________________________________________________________

Thu Xếp Việc Chuyên Chở: Xe buýt MCPS Phí Tổn cho Học Sinh _________________________________

Mục Đích của Chuyến Du Ngoạn ________________________________________________________________________________________

Giáo Chức Trường Học Tổ Chức _____________________________________________________  Ngày ______________________________

Học sinh với tên dưới đây có thể được miễn tham dự trong sinh hoạt kể trên

Chữ Ký của Hiệu Trưởng __________________________________________________________  Ngày ______________________________

Trách Nhiệm Tài Chánh của Phụ Huynh/Giám Hộ
Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) muốn quý vị biết về trách nhiệm tài chánh của quý vị cho các chuyến du ngoạn.

Phí tổn—Tùy thuộc vào chuyến du ngoạn, phí tổn có thể gồm việc chuyên chở, tiền vé hay vé vào cửa, thức ăn, phòng ngủ, và/hay lệ phí của 
hãng du lịch.

Trả tiền—Có thể trả tiền bằng chi phí viết cho trường học, tiền mặt, hay, nếu có, qua hệ thống trả tiền trên mạng. Tuy nhiên, quý vị không nên gởi 
tiền mặt đến trường học với em học sinh. Một chi phiếu do nhà băng trả lại với bất cứ lý do nào đều bị phạt lệ phí $25.00 cho chi phiếu bị trả lại. 
Yêu cầu liên lạc với thầy cố vấn trường hay giám đốc trường học làm những thu xếp khác để trả tiền. Học bổng, giảm giá tiền, hay thời hạn trả tiền 
được sửa đổi đều có nếu phí tổn của chuyến du ngoạn có thể gây khó khăn cho gia đình quý vị.

Hoãn lại, Thay đổi, hay Hủy Bỏ—Đôi khi cần thiết để hoãn lại, thay đổi, hay hủy bỏ chuyến du ngoạn vì lý do an toàn, thời tiết xấu, hay các lý 
do khác. Thỉnh thoảng, khi chuyến du ngoạn bị hủy bỏ, hay thay đổi, hay hoãn lại, MCPS không lấy lại được phí tổn hủy bỏ hay các tiền trả khác từ 
trước. Thí dụ, có thể cần phải giữ chỗ chuyên chở, vé đã mua, hay phí tổn đã trả cho hãng du lịch. Số tiền hoàn trả lại không phải lúc nào cũng lấy 
lại được, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hoàn trả tất cả hay phần nào của số tiền quý vị đã trả.

Phí Tổn Phụ Trợ—Nếu một chuyến du ngoạn bị hoãn lại, bị xáo trộn hay thay đổi một khi đã bắt đầu và học sinh cần phải ở lại lâu hơn là trù định, 
xa nhà và trường vì lý do an ninh hay lý do khác, có thể gây thêm phí tổn như thức ăn, nơi ở, và cần thêm hay chuyên chở khác. Nếu điều này xảy 
ra, chúng tôi sẽ cố hết sức giữ các phí tổn phụ trội thật thấp, nhưng quý vị có trách nhiệm trả cho các phí tổn phụ trội này cho con quý vị.

Thông Tin về Bảo Hiểm Chuyến Du Ngoạn
Bảo hiểm du lịch có thể giúp bao trùm các phí tổn chuyến du ngoạn bị hủy bỏ, hoãn lại, hay bị xáo trộn, hay nếu em học sinh không thể tham dự 
chuyến du hành vì lý do như đau ốm. Phí tổn của bảo hiểm du lịch thay đổi tùy theo hãng và kế hoạch quý vị chọn. Tuy nhiên, quý vị nên biết là 
các hãng bảo hiểm du lịch sẽ không bao gồm chuyến du ngoạn do trường học hủy bỏ vì thận trọng. Trừ khi trường học đã thu xếp bảo hiểm cho 
toàn nhóm mà bao gồm phí tổn chuyến du ngoạn, quyết định mua bảo hiểm du lịch là tùy quý vị. Nếu quý vị muốn mua bảo hiểm chuyến du 
ngoạn, quý vị phải thu xếp và trả phí tổn.

Tên Học Sinh _____________________________________________________ Thầy giáo __________________________________________

o Tôi cho phép con tôi tham gia trong sinh hoạt diễn tả phía trên.

o Tôi KHÔNG cho phép con tôi tham gia trong sinh hoạt diễn tả phía trên.

o  Tôi muốn tình nguyện để tháp tùng với chuyến du hành này. 
*Xin lưu ý rằng tất cả các tình nguyện viên phải hoàn tất huấn luyện trên mạng về ngăn ngừa, nhận định, và báo cáo sự lạm dụng và bỏ bê trẻ 
em. Các tình nguyện viên cho ngày kéo dài, ngoài phạm vi, và các chuyến du hành qua đêm cũng phải đi qua lăn tay và kiểm lý lịch.

Tên Phụ Huynh/Giám Hộ ____________________________________________ Số Điện Thoại _______________________________________

Số Điện Thoại Khẩn Cấp ____________________________________________ Số Điện Thoại _______________________________________

Chữ ký Phụ huynh/Giám hộ _______________________________________________________  Ngày ______________________________
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