Kính gửi: Quý phụ huynh có nhu cầu đăng ký nhập học nhà trẻ
Ban chăm sóc trẻ em

Bản cam kết thông tin liên lạc khẩn cấp và tuân thủ thời gian đưa đón
Tại cơ sở trông trẻ, trong những hình thức chăm sóc trẻ được công nhận như「thời gian tiêu chuẩn」
「thời
,
gian
ngắn」, để phù hợp với yêu cầu thực tế, hình thức「trông trẻ thời gian dài」cũng đang được thực hiện. Đăng ký
「trông trẻ thời gian dài」được xác nhận dựa trên khoảng thời gian 「cần trông trẻ」, vì vậy trường hợp với lý do
đi làm, phạm vi thời gian được chấp nhận sẽ bao gồm thời gian làm việc và thời gian đi lại.
Đặc biệt về thời gian đón trẻ, theo quy định, sau khi hết thời gian đăng ký 「việc trông trẻ tại nhà trẻ sẽ không
được thực hiện」 vì vậy đề nghị Quý phụ huynh đón con đúng giờ.

Bản cam kết này cũng sẽ được gửi đến nhà trẻ sau khi có quyết định. Trường hợp không tuân thủ những
điều đã cam kết, chúng tôi sẽ dừng nhận trông trẻ vì vậy kính mong nhận được sự thông cảm và thấu hiểu
từ Quý phụ huynh.

Bản cam kết
Tôi hiểu rõ những điều sau khi gửi trẻ tại nhà trẻ.

□ Khi gửi trẻ tại nhà trẻ, thông báo rõ ràng địa chỉ và thông tin liên lạc của phụ huynh với nhà trẻ.
□ Trường hợp phụ huynh đi công tác hoặc thường xuyên thay đổi địa điểm, thông báo trước điều
này với nhà trẻ và thông báo địa điểm, thông tin liên lạc vào ngày hôm đó.
□ Ngoài phụ huynh, cung cấp thông tin liên lạc dự phòng số 2 và 3 của người thân khác, phòng
trường hợp không liên lạc được với phụ huynh
□ Đón trẻ theo đúng thời gian đã đăng ký.

※Vui lòng đánh dấu ☑ sau khi đã xác nhận các nội dung.
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Họ tên trẻ

※Trường hợp đăng ký cho 2 trẻ trở lên cùng một lúc vui
lòng ghi tên và ngày tháng năm sinh của tất cả các trẻ.

Họ tên phụ huynh
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