
các ÇiŠu luÆt xe bušt 
 

1. Phải tôn trọng tài xế xe buy ́t. Tài x‰ xe bušt phø trách toàn b¶ xe và m†i ngÜ©i phäi tuân 

theo các hÜ§ng dÅn cûa tài x‰.  

2. Tài x‰ xe bušt së báo cáo các hành vi xÃu v§i HiŒu trÜªng.  

3. Tài x‰ xe bušt có th‹ qui ÇÎnh các ch‡ ngÒi Ç¥c biŒt cho h†c sinh vào bÃt cÙ lúc nào. 

4. Trong lúc xe bušt Çang chåy, các h†c sinh không ÇÜ®c ÇÜa tay hay ÇÀu ra ngoài cºa 

s°, không lên hay xuÓng xe bušt, hay di chuy‹n trong xe.  

5. Các h†c sinh không ÇÜ®c ném giÃy hay các vÆt døng ph‰ thäi trên nŠn hay ra ngoài cºa s° xe 

bušt.  

6. Trong lúc ª trong xe, các h†c sinh phäi im l¥ng và cÜ xº lÎch s¿ chÙng tÕ quan tâm t§i s¿ thoãi 

mái và an toàn cûa các ngÜ©i khác.  

7. CÃm Äu Çä, Çánh nhau, hút thuÓc và chºi thŠ trên xe bušt.  

8. Các h†c sinh không ÇÜ®c làm phân tâm s¿ tÆp trung cûa tài x‰ b¢ng các máy thu thanh cÀm 

tay hay các cu¶c nói chuyŒn không cÀn thi‰t.  

9. H†c sinh cÓ š phá hoåi xe bušt së hoàn toàn chÎu trách nhiŒm vŠ s¿ phá hoåi.  

10. Khi xuÓng xe, các h†c sinh phäi theo s¿ hÜ§ng dÅn cûa tài x‰. Các h†c sinh không ÇÜ®c 

bæng qua ÇÜ©ng cho Ç‰n khi xe bušt r©i khÕi tråm dØng và 2 bên Çu©ng ÇŠu trÓng xe. 

11. Không mô ̣t ho ̣c sinh hay phu ̣ huynh na ̀o được phép co ́ mặt trên xe buýt nếu họ không co ́  
• thẻ xe buy ́t co ́ hiệu lực; hay  
• sự cho phép cu ̉a ta ̀i xế xe buy ́t; hay  
• sự cho phép cu ̉a hiệu trưởng nhà trường hay sự chi ̉ đi ̣nh  

12. ChÌ m¶t sÓ døng cø ÇÜ®c sº døng trên xe bušt cûa trÜ©ng. Trong trÜ©ng h®p có s¿ bÃt hoà, 

quy‰t ÇÎnh cuÓi cùng nhÜ vÆt gì có th‹ ÇÜ®c và không ÇÜ®c Çem theo, các vÆt còn låi së 

ÇÜ®c tái x‰ gi» låi ÇÜ®c. LÓi Çi phäi luôn thông và không có trª ngåi.  

• Có th‹ Çem theo døng cø âm nhåc trong các bao Ç¿ng và n‰u cÀn h†c sinh nên gi» ª các døng 

cø này trong lòng h†c sinh hay x‰p g†n theo s¿ hÜ§ng dÅn cûa tài x‰ n‰u xe có ch‡ trÓng. 

• Không Çem theo giÀy trÜ®t bæng và ván trÜ®t trên xe bušt cûa trÜ©ng; ngoåi trØ trÜ©ng 

h®p các vÆt này ÇÜ®c bÕ vào bao và x‰p g†n gàng theo s¿ hÜ§ng dÅn cûa tài x‰.   

• Ván trÜ®t tuy‰t/c†c và døng cø khúc côn cÀu chÌ ÇÜ®c Çem trên xe bušt cûa trÜ©ng n‰u xe 

bušt có trang bÎ các phòng chÙa ÇÒ theo LuÆt Giao Thông Xa L¶. 

• Có th‹ Çem theo các døng cø liên quan Ç‰n chÜÖng trình n‰u chúng ÇÜ®c x‰p g†n và an 

toàn và trên xe có ch‡. Phäi có s¿ s¡p x‰p trÜ§c v§i HiŒu trÜªng (hay ngÜ©i thay th‰) và tài 

x‰.  

• Không mang theo các thú vÆt, chim chóc, súng, thuÓc n°, súng b¡n nÜ§c hay các vÆt nguy 

hi‹m trên xe bušt cûa trÜ©ng.  
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