
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN TRA AN TOÀN SỞ HỌC CHÁNH PORTLAND 
 

SỰ CHO PHÉP CỦA PHỤ HUYNH HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ  

Kính thưa Phụ huynh hoặc Người giám hộ:  

 

Mục đích của chương trình tuần tra an toàn do học sinh dẫn đầu là để hỗ trợ các học sinh với việc an toàn băng qua giao lộ bận rộn khi đi đến trường 
và khi về nhà. 

Các thành viên của nhóm tuần tra an toàn trường học làm việc dưới sự chỉ đạo của Ban Dịch vụ Thanh niên Sở Cảnh sát Portland và Điều phối viên 
Tuần tra An toàn Trường học. 
Tất cả các thành viên học sinh của đội tuần tra an toàn sẽ được huấn luyện về kỹ thuật băng qua đường an toàn bời các Cảnh Sát Học Đường và/ 
hoặc Điều Phối Viên Tuần Tra An Toàn của trường. 

Các thành viên trong nhóm tuần tra an toàn phải có đơn đồng ý có chữ ký của Phụ Huynh hoặc Giám Hộ trước khi gia nhập đội tuần tra an toàn 
trường học.  

Tôi đồng ý cho __________________________________ phục vụ với tư cách là thành viên của Chương trình Tuần tra An toàn Trường học 

______________________________ miễn là không cản trở đến tiến trình học tập. 
 
            Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ:  Ngày:   

CAM KẾT CỦA TUẦN TRA AN TOÀN  

 

1. Tôi sẽ làm việc siêng năng để bảo đảm việc đi lại an toàn của các học sinh đến trường và đi về nhà. 

2. Tôi sẽ không tự làm những rủi ro không cần thiết và sẽ bảo vệ những người mà tôi tiếp xúc với bằng cách không mạo hiểm không cần thiết. 

3. Tôi sẽ luôn luôn thành thật, có uy tín, đáng tin cậy và can đảm 

4. Tôi sẽ cố hết sức để làm cho trường của tôi trở thành một trường gương mẫu về an toàn, và sẽ làm tất cả những gì tôi có thể để giúp giảm thiểu 
tai nạn trong năm. 

5. Tôi sẽ tuân theo sự huấn luyện của tôi về kỹ thuật băng qua đường an toàn trong mọi lúc. 

6. Tôi sẽ luôn luôn trong khi làm nhiệm vụ tuần tra an toàn mặc áo bảo hộ tuần tra an toàn và phô bày cờ tuần tra an toàn. 

Chữ ký của học sinh:  Trường học:      

Chữ ký chấp thuận của hiệu trưởng:    Ngày:   

Form 156 (Rev.) August 2018 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN TRA AN TOÀN SỞ HỌC CHÁNH PORTLAND 
 

SỰ CHO PHÉP CỦA PHỤ HUYNH HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ  

Kính thưa Phụ huynh hoặc Người giám hộ:  

 

Mục đích của chương trình tuần tra an toàn do học sinh dẫn đầu là để hỗ trợ các học sinh với việc an toàn băng qua giao lộ bận rộn khi đi đến trường 
và khi về nhà. 

Các thành viên của nhóm tuần tra an toàn trường học làm việc dưới sự chỉ đạo của Ban Dịch vụ Thanh niên Sở Cảnh sát Portland và Điều phối viên 
Tuần tra An toàn Trường học. 
Tất cả các thành viên học sinh của đội tuần tra an toàn sẽ được huấn luyện về kỹ thuật băng qua đường an toàn bời các Cảnh Sát Học Đường và/ 
hoặc Điều Phối Viên Tuần Tra An Toàn của trường. 

Các thành viên trong nhóm tuần tra an toàn phải có đơn đồng ý có chữ ký của Phụ Huynh hoặc Giám Hộ trước khi gia nhập đội tuần tra an toàn 
trường học.  

Tôi đồng ý cho __________________________________ phục vụ với tư cách là thành viên của Chương trình Tuần tra An toàn Trường học 

______________________________ miễn là không cản trở đến tiến trình học tập. 
 
            Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ:  Ngày:   

CAM KẾT CỦA TUẦN TRA AN TOÀN  

 

7. Tôi sẽ làm việc siêng năng để bảo đảm việc đi lại an toàn của các học sinh đến trường và đi về nhà. 

8. Tôi sẽ không tự làm những rủi ro không cần thiết và sẽ bảo vệ những người mà tôi tiếp xúc với bằng cách không mạo hiểm không cần thiết. 

9. Tôi sẽ luôn luôn thành thật, có uy tín, đáng tin cậy và can đảm 

10. Tôi sẽ cố hết sức để làm cho trường của tôi trở thành một trường gương mẫu về an toàn, và sẽ làm tất cả những gì tôi có thể để giúp giảm thiểu 
tai nạn trong năm. 

11. Tôi sẽ tuân theo sự huấn luyện của tôi về kỹ thuật băng qua đường an toàn trong mọi lúc. 

12. Tôi sẽ luôn luôn trong khi làm nhiệm vụ tuần tra an toàn mặc áo bảo hộ tuần tra an toàn và phô bày cờ tuần tra an toàn. 

Chữ ký của học sinh:  Trường học:      

Chữ ký chấp thuận của hiệu trưởng:    Ngày:   

Form 156 (Rev.) August 2018 

 


