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Giấy Phép Đi Bộ Tham Quan  

Thông thường trong niên học các giáo viên hay dẩn các học sinh đi bộ tham quan trong khu 

vực cộng đồng của trường học vào những thời điểm khác nhau.  Những buổi đi bộ này có 

những mục đích khác nhau.  Các học sinh có thể quan sát kiến trúc khu phố và các thực vật 

và động vật của thành phố hoặc thăm viếng những nơi thú vị trong cộng đồng như thư viện 

công cộng, những doanh nghiệp địa phương và công viên.   

Để có sự linh động cho những sinh hoạt giá trị này, giấy phép này sẽ được áp dụng trong 

niên học ____________.   Địa điểm thăm viếng và danh sách học sinh đi thăm viếng sẽ được 

công bố trong văn phòng trường học.  Nếu phụ huynh hoặc người giám hộ muốn cho con em 

rời khỏi trường học trong giờ học vì bất cứ lý do nào, điều rất quan trọng là phụ huynh phải 

báo cho nhà trường biết trước giờ học sinh phải rời trường.  Chúng tôi sẽ có kế hoạch để 

chắc chắn học sinh có mặt trong trường học vào lúc cần rời trường. 

Những mẫu giấy phép khác sẽ luôn luôn được dùng đến khi có bất cứ hình thức chuyên chở 

nào khác hoặc chuyến tham quan sẽ ở lại đêm hoặc sinh hoạt ở miền hoang dã. 

 
 

  _____________________     _____________   ______________________   _____________  
Tên Phụ Huynh/Người Giám Hộ Điện Thoại Tên Người Liên Lạc Khẩn Cấp Điện Thoại 

 

Tôi cho phép con tôi tham dự vào các cuộc đi bộ có sự giám sát để tham quan khu vực 

chung quanh trường trong niên học ________________. 

________________________________________ 
 Tên học sinh 
 
 
________________________________________ ____________________ 
 Phụ Huynh/Người Giám Hộ Ký Tên Ngày Tháng 
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