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Trưởng Ban chăm sóc trẻ 

Các nội dung cam kết liên quan đến việc gửi trẻ 

 

Đề nghị Quý phụ huynh vui lòng kiểm tra nội dung dưới đây, đồng ý với “Bản cam kết liên 

quan đến việc gửi trẻ” (Mẫu số 5). Dựa vào đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn về việc gửi trẻ.  

Các nội dung cam kết này cũng sẽ được gửi cho cơ sở trông trẻ đồng ý tiếp nhận trẻ. Trường 

hợp sau khi trẻ đi học, nếu không giữ đúng các cam kết thì có thể trẻ sẽ không được tiếp tục 

đi học.  

(1)  Về việc đối phó với bệnh truyền nhiễm tại trường học 

Không giống với “giữ trẻ tại gia đình”, trường học là nơi “chăm sóc trẻ tập thể”, giữ nhiều 

trẻ cùng lúc. Tùy thể trạng từng trẻ mà mức độ của bệnh truyền nhiễm sẽ khác nhau.  

Đã có những trường hợp cha mẹ nghĩ “con mình chỉ sốt nhẹ”, “con mình chỉ nổi một ít ban” 

nên vẫn đưa trẻ đến trường, làm lây nhiễm cho trẻ khác và khiến cho trẻ khác bị trở nặng.  

  Vì vậy, mong Quý phụ huynh thông cảm rằng sẽ có trường học ở Matsudo yêu cầu không 

cho trẻ đến trường.  

 

(2)  Số liên lạc khẩn cấp và tuân thủ giờ giấc đưa đón trẻ 

Cơ sở trông trẻ nhận giữ trẻ theo phân loại thời gian là “Thời gian cần thiết” và “Thời gian 

ngắn”, nếu cần thiết sẽ nhận trông thêm ngoài giờ. Việc đăng ký thời gian gửi trẻ là đăng ký 

trong phạm vi thời gian “cần thiết để gửi trẻ”, trường hợp đi làm thì bao gồm cả “thời gian 

làm việc” và “thời gian di chuyển”.  

Vì vậy, vui lòng đăng ký thời gian gửi trẻ trong phạm vi cần thiết. Liên quan đến thời gian 

đón trẻ, vui lòng hiểu rằng, về nguyên tắc, “cơ sở trông trẻ không giữ trẻ” sau thời gian đã 

đăng ký. Vui lòng đón trẻ vào đúng thời gian đã đăng ký.  

Ngoài ra, hãy luôn để ý nghe điện thoại phòng trường hợp cần liên lạc gấp.  

 

 



BẢN CAM KẾT VỀ VIỆC GỬI TRẺ (Mẫu số 5) 
 

Tôi hiểu rõ những nội dung dưới đây khi cho trẻ đi học.  
 

【Các cam kết về việc đối phó với bệnh truyền nhiễm】 
□ Khi trẻ được chẩn đoán mắc bệnh truyền nhiễm, sẽ nhanh chóng thông báo với nhà trẻ. 
□ Khi gia đình của trẻ được chẩn đoán mắc bệnh truyền nhiễm, sẽ nhanh chóng thông báo 

với nhà trẻ. 
□ Khi người thân cùng chung sống với trẻ mắc bệnh truyền nhiễm, sẽ hạn chế đưa trẻ đến 

nhà trẻ.  
□ Khi anh chị em của trẻ mắc bệnh truyền nhiễm, sẽ hạn chế đưa trẻ đến nhà trẻ và giữ trẻ 

tại nhà.  
□ Hạn chế người thân mắc bệnh truyền nhiễm đưa đón trẻ đi nhà trẻ.  
□ Ngay cả khi trẻ khỏe mạnh nhưng khi xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm, do nguy cơ lây 

nhiễm cao nên nếu có thể giữ trẻ tại nhà thì sẽ hạn chế cho trẻ đi nhà trẻ.  
□ Trường hợp trẻ mắc bệnh truyền nhiễm và đã khỏi, trước khi quay lại nhà trẻ, trẻ cần trải 

qua khoảng thời gian dưỡng bệnh cần thiết để được quay lại nhà trẻ, đồng thời đi khám 
và được bác sỹ cho phép quay lại nhà trẻ.  

□ Trường hợp xảy ra dịch bệnh tại cơ sở gửi trẻ hoặc trong khu vực, trường hợp nhà trẻ liên 
lạc và được biết trẻ chưa được tiêm chủng ngừa loại bệnh đó (tiêm chủng định kỳ), thì 
sẽ hạn chế cho trẻ đi nhà trẻ.  

 
【Số liên lạc khẩn cấp và cam kết tuân thủ thời gian đưa đón trẻ】 

□ Sau khi trẻ nhập học, thông báo rõ số điện thoại liên lạc, địa chỉ của phụ huynh. 
□ Trường hợp phụ huynh trẻ đi công tác, không ở địa điểm như mọi khi thì phải báo với nhà 

trẻ và cung cấp “số điện thoại liên lạc” và “nơi ở” của ngày hôm đó.  
□ Bên cạnh số của phụ huynh, cung cấp “số liên lạc thứ 2”, “số liên lạc thứ 3”, để khi không 

liên lạc được với phụ huynh thì có thể nhờ người khác đến đón.  
□ Đảm bảo đón trẻ trong đúng khung thời gian quy định.  
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Tên phụ huynh 
 
                    

※Đọc kỹ nội dung và đánh dấu ☑ 
※Trường hợp đăng ký cho từ 2 trẻ trở lên thì ghi tất 

cả tên, ngày sinh của trẻ đăng ký.  


