Bản cam kết xác nhận về việc nhập học

Hãy xác nhận những nội dung dưới đây, đánh dấu ☑ và ký tên vào dòng Họ tên phụ huynh

・chuyển trường

＜Mẫu số 4＞

Đăng ký sử dụng nhà trẻ

Xác nhận

1 Cần nộp những giấy tờ cần thiết đúng thời hạn để thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng. Trường hợp không có giấy tờ sẽ không được sắp xếp trường.
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Sau khi đăng ký, nếu phát sinh thay đổi nội dung đăng ký cần thông báo lại. Nếu nội dung đăng ký khác với thực tế, có khả năng sẽ bị tước chứng nhận phụ cấp, quyết

định sử dụng.
Nếu nội dung đăng ký khác với thực tế, có khả năng sẽ bị tước quyết định sử dụng, giấy báo nhập học.
Thời gian có thể sử dụng nhà trẻ bằng lý do sinh nở là tối đa 5 tháng bao gồm tháng dự sinh và 2 tháng trước, sau tháng dự sinh. Sau khi hết thời hạn nêu trên, dù có
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lý do khác cần sử dụng nhà trẻ vẫn phải nghỉ học và đăng ký lại.
Trường hợp đăng ký cho trẻ thuộc diện phụ huynh nghỉ việc chăm con, điều kiện bắt buộc là cho đến ngày 1 của tháng sau tháng trẻ bắt đầu đi học tại nhà trẻ, phụ huynh phải phục chức

□

tại cùng cơ quan đó. Sau khi phục chức, hãy nộp Giấy xác nhận đi làm lại. Ngoài ra, trong thời gian nghỉ việc chăm con hoặc hết thời gian nghỉ việc chăm con mà phụ huynh không phục
chức, thôi việc hoặc trong trường hợp hình thức công việc sau sau khi phục chức khác trước kia sẽ không được công nhận và sẽ bị thu hồi tư cách hoặc trẻ phải nghỉ học.

Khi bắt đầu sử dụng
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Xác nhận

Sau khi nhập học, nếu có thay đổi nội dung tại thời điểm đăng ký cần nộp đơn điều chỉnh. Trường hợp thay đổi lý do cần hỗ trợ trông trẻ, thời gian trông trẻ, cần nộp đ

□

ơn thay đổi chứng nhận trợ cấp.
Nếu không còn lý do cần hỗ trợ trông trẻ, trẻ sẽ phải nghỉ học.
Trường hợp xin tạm nghỉ đi nhà trẻ, thời gian tối đa có thể nghỉ là 2 tháng bắt đầu từ ngày sau ngày nghỉ. Theo quy định, vẫn phải đóng phí nhà trẻ trong thời gian tạm

□
□

nghỉ
Cần tuân thủ quy định tại các cơ sở trông trẻ, nộp các giấy tờ cần thiết đúng hạn. Trường hợp không chấp hành quy định sẽ bị từ chối sử dụng.
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5 Thời gian giữ trẻ tại các nhà trẻ sẽ được điều chỉnh dựa theo thời gian làm việc của phụ huynh và tình hình thực tế. Vui lòng đưa đón trẻ theo thời gian đã đăng ký.

□

6 huynh đi làm hoặc những lý do khác có nộp kèm giấy tờ xác nhận sẽ được tiếp tục sử dụng. Các giấy tờ xác nhận phải được nộp trước khi kết thúc tháng thứ 2. Trường

□

7 giám hộ của trẻ thì phí nhà trẻ sẽ được tính dựa trên tổng tiền thuế của cha mẹ. Thêm vào đó, trường hợp cha mẹ được miễn thuế, phí nhà trẻ có thể sẽ được tính dựa
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Trường hợp lý do cần sử dụng nhà trẻ là phụ huynh tìm việc làm, trẻ sẽ phải nghỉ học sau khi hết tháng thứ 3. Chỉ những trường hợp có lý do sử dụng nhà trẻ như phụ

hợp không nộp những giấy tờ này sẽ mất lý do cần sử dụng nhà trẻ.
Phí nhà trẻ sẽ được tính dựa trên tiền thuế của hộ gia đình vì vậy kể cả trường hợp đã ly hôn nhưng sống cùng trẻ hoặc không chung sống nhưng trên hộ tịch là người
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trên tiền thuế của ông bà đang chung sống.
Phí nhà trẻ sẽ không thay đổi một khi đã đóng tiền. Tuy nhiên, nếu trong năm tài chính, có những thay đổi về tiền thuế, loại xác nhận trợ cấp, thành phần gia đình, phí

nhà trẻ sẽ được tính toán lại. Do đó nếu có thay đổi vui lòng thông báo sớm.
Trường hợp không thanh toán phí nhà trẻ sẽ phát sinh tiền chậm nộp. Trường hợp đã được gửi thư nhắc nhở mà vẫn không chi trả thì ngoài việc thanh toán tiền chậm
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11 Trường hợp có nhiều yêu cầu không phù hợp hoặc gây ảnh hưởng tới việc vận hành nhà trẻ sẽ bị buộc nghỉ học.
Sức khỏe của trẻ (Từ khi đăng ký sử dụng cho đến sau khi bắt đầu sử dụng)
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□

nộp sẽ bị buộc nghỉ học và thế chấp tài sản.
Khi đã có thông báo chuyển trường sẽ không được quay lại trường cũ. Trường hợp không cần thiết chuyển trường cần rút lại đơn xin chuyển trường.

□
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Xác nhận

Cần thông báo trong trường hợp tình trạng sức khỏe của trẻ có thay đổi sau khi đăng ký. Nếu nội dung đăng ký khác với thực tế, gây khó khăn cho việc chăm sóc trẻ tâ

□

p thể, có khả năng sẽ bị tước quyết định sử dụng và giấy báo nhập học.
Cần tuân thủ những điều đã cam kết với nhà trẻ khi đăng ký và sau khi nhập học về việc chăm sóc sức khoẻ trẻ. Trường hợp không chấp hành sẽ bị từ chối sử dụng.
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3 Trường hợp có dịch bệnh tại cơ sở trông trẻ hoặc tại địa phương mà trẻ chưa được tiêm phòng bệnh đó sẽ không được đến nhà trẻ.

□
□

Tôi đồng ý với những điều trên khi đăng ký xác nhận phụ cấp và đăng ký sử dụng nhà trẻ.
Ngày

tháng

năm

Họ tên phụ huynh (Cha)

Họ tên phụ huynh (Mẹ)

鈴

