
Trường Denison Montessori  

Tiểu học  
(Lớp 1 đến lớp 6) 

Thủ tục Đón* và Thả Học sinh 
 

Các Điểm Cần Ghi Nhớ: 

1. Chúng tôi có hơn 400 học sinh đến và rời trường Denison hàng ngày, hầu hết là đều bằng xe ô-tô.  Vui lòng kiên nhẫn.  Hãy 

biết rằng thời gian đón và thả học sinh mất khoảng 20 phút. 

2. Tất cả học sinh đều hội đủ điều kiện đi xe buýt, vui lòng cân nhắc việc sử dụng xe buýt để giảm thiểu tắc nghẽn giao thông 

vào giờ đến trường và giờ tan trường. 
 

Đậu xe: 

1. Vui lòng không đậu xe ở phía Tây đường Yates street hay phía Nam đường Colorado Avenue.  Các khu vực này đều được ghi 

“khu vực đón thả” và chỉ dành cho hàng xe đón thả học sinh cấp tiểu học.  

2. Không đậu xe trong khu vực dành cho xe van của các cơ sở giữ trẻ và xe buýt trước trường trên đường Yates (được đánh 

dấu bởi các cọc tiêu giao thông hình nón màu cam) 

3. Có chỗ đậu xe ở các đường kế cạnh thuộc khu dân cư.  Vui lòng không chắn các đường lái xe vào nhà của khu dân cư.  Nên 

lưu ý rằng từ tháng Tư đến tháng Mười Một có quét đường ở các đường lân cận. 

4. Khi đậu xe, hãy đậu tại các địa điểm hợp pháp và không chắn các đường lái xe vào nhà dân. 

5. Không đậu xe hoặc lái xe trong khu đậu xe của nhân viên.   

6. Ban An ninh DPS và Sở Cảnh sát Denver sẽ cấp vé phạt cho các xe đậu bất hợp pháp. 

 
Thủ tục Thả Học sinh:   

Trước 8:15 sáng:  

KidSmart 

Chỉ dành cho học sinh đăng ký ghi danh vào chương trình KidSmart.   

Chương trình KidSmart là từ 6:00 sáng đến 6:00 tối. 

8:15 đến 8:30 sáng: 

Ăn sáng 

Dành cho các học sinh ăn sáng tại Denison.   

(Bữa sáng được phục vụ miễn phí cho TẤT CẢ học sinh tại Denison) 

8:30 đến 8:45 sáng: 

Ăn sáng hoặc  

Lớp học 

 Thả học sinh cấp Tiểu học trên đường dành cho hàng xe trước lối vào chính của trường Denison.  

 Khi sử dụng đường dành cho hàng xe:  

 Ở nguyên trên xe của quý vị 

 Bảo đảm con quý vị mang theo tài liệu sách vở và sẵn sàng ra khỏi xe ngay khi quý vị dừng 

tấp vào lề.   

 Ngay khi con quý vị ra khỏi xe và đứng an toàn trên lề đi bộ, vui lòng ra khỏi đường dành 

cho hàng xe này để người khác có thể thả con em họ. 

 Tránh không dừng tấp xe ngay trước mặt các xe khác để thả học sinh ở đầu hàng; vui lòng chờ đến 

phiên của quý vị.  Mọi người đều có chỗ và cắt ngang vượt lên trước có thể gây ra tai nạn. 

 Không đậu xe chiếm 2 làn đường để cho học sinh cấp Tiểu học ra khỏi xe.  Nếu xe đã đậu trong khu 

vực “hôn và rời đi”, vui lòng chờ đến phiên của quý vị.  

Sau 8:45 sáng: 

Đi trễ 
Tất cả học sinh đến trường sau 8:45 sáng đều phải vào văn phòng trường để lấy giấy báo vào học trễ. 

 
  



Thủ tục Đón Học sinh:   

Trước 4:00 chiều:  

Đón Sớm 

 Việc đón sớm sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động lớp học.  Vui lòng cố gắng sắp xếp lịch hẹn 

khám sao cho không ảnh hưởng đến trọn ngày học của con quý vị. 

 Vui lòng báo cho văn phòng trường Denison trước 3:00 chiều.  Phụ huynh gọi điện thoại hoặc 

gửi giấy báo cho học sinh mang đến trường đều được chấp nhận.  Nếu quý vị gửi giấy báo cho 

học sinh, vui lòng bảo đảm con quý vị chuyển giấy đó cho giáo viên của em. 

 Vào báo cho văn phòng trường Denison để được đón con quý vị.  Văn phòng sẽ gọi điện đến 

lớp của con quý vị để báo cho con quý vị đến gặp quý vị tại văn phòng. 

 Hãy lưu ý chính sách của Học khu.  Thư ký trường sẽ đánh dấu thời gian con quý vị được đến 

đón.   Việc này sẽ được thể hiện là vắng mặt một phần trong hồ sơ của con quý vị. 

4:00-4:10 chiều:  

 Đón Giờ Thông thường 

 

Có thể bắt đầu đón học sinh cấp tiểu học ngay khi học sinh ra khỏi lớp và chờ ở bãi cỏ trước trường 
 
Nếu quý vị có một con em ở cấp lớp Sơ cấp (mầm mon đến mẫu giáo) và một con em ở cấp lớp Tiểu học 
(lớp 1-6), quý vị cần phải thực hiện theo thủ tục đón học sinh cho cấp lớp SƠ CẤP.   
 
Lựa chọn 1:  Đậu xe và Đón con em quý vị:  
Vui lòng đậu xe ở khu đậu xe ngoài đường được chấp thuận và đi đến khu sân chơi của cấp lớp sơ cấp 
để đón con quý vị.   
Vui lòng không đậu xe ở phía Nam của đường Colorado hoặc phía Tây đường Yates.  Các khu vực này 
được gắn bảng “Chỉ dành cho Đón thả” (Loading only) và được sử dụng cho hàng xe đón thả học sinh 
cấp Tiểu học.   
Quý vị có thể đón con em mình ở bãi cỏ ngay phía Nam bậc thang trước trường Denison 
 
Lựa chọn 2:  Hàng xe  
Rẽ hướng Đông vào đường Colorado từ đường Sheridan 
Học sinh sẽ được đón lên xe ở hướng Tây đường Yates, giữa Bậc thang phía Trước và lối đi bộ ở góc 
đường Colorado.   
Chờ trong hàng xe ở phía Nam đường Colorado và tiến lên trước khi hàng xe di chuyển về trước 
Không nhập vào hàng xe từ đường Colorado, phía Đông đường Yates  
Các xe ô tô chỉ có thể nhập vào hàng xe đón thả từ phía Tây của trường 

 

Ghi chú:   

 Mất khoảng 20 phút để đón con quý vị! 

 Hãy ở nguyên trên xe của quý vị.  Hàng xe Đón học sinh có thể di chuyển rất chậm, nhưng liên 

tục.  Do đo quý vị phải sẵn sàng để nhích xe lên trước khi hàng xe di chuyển. 

 Không vượt cắt ngang.  Cũng giống như khi xếp hàng, những người đang ở trong hàng và chờ 

đợi có thể rất bực mình khi có xe vượt cắt ngang. Nếu quý vị vừa vào đường Colorado Avenue, 

vui lòng nối tiếp vào cuối hàng. 

Sau 4:10 chiều: 

Đón Trễ 

 Chỉ dành cho học sinh: 

o Ghi danh trong chương trình KidSmart.  Chương trình KidSmart là từ 6:00 sáng đến 6:00 tối  

o Ghi danh trong hoạt động sau giờ học 

 Tất cả học sinh phải được đưa đến văn phòng và ghi tên vào sổ vào lúc 4:10 chiều.  MỘT NGƯỜI 

LỚN (từ 18 tuổi trở lên) phải ký tên để đón học sinh từ văn phòng. 

 Bất kỳ học sinh nào còn ở lại trường vào 4:20 sẽ được đưa đến chương trình KidSmart và phụ huynh 

phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí nào.   

  



Trường Denison Montessori 

Sơ cấp  
(Mầm non đến Mẫu giáo) 

Thủ tục Đón* và Thả Học sinh 
 
Do các qui định về giấy phép hành nghề, mọi học sinh sơ cấp cần được người lớn ký tên để vào học và đón từ trường.    Vui lòng 
đậu xe ở khu đậu xe ngoài đường được chấp thuận và đi đến khu sân chơi của cấp lớp sơ cấp để đón và thả con quý vị.   

 

Các Điểm Cần Ghi Nhớ: 

 Chúng tôi có hơn 400 học sinh đến và rời trường Denison hàng ngày, hầu hết là đều bằng xe ô-tô.  Vui lòng kiên nhẫn.  Hãy 

biết rằng thời gian đón và thả học sinh mất khoảng 20 phút. 

 Tất cả học sinh đều hội đủ điều kiện đi xe buýt, vui lòng cân nhắc việc sử dụng xe buýt để giảm thiểu tắc nghẽn giao thông 

vào giờ đến trường và giờ tan trường. 
 

Đậu xe: 

 Vui lòng không đậu xe ở phía Tây đường Yates street hay phía Nam đường Colorado Avenue.  Các khu vực này đều được ghi 

“khu vực đón thả” (loading zone) và chỉ dành cho hàng xe đón thả học sinh cấp tiểu học.  

 Không đậu xe trong khu vực dành cho xe van của các cơ sở giữ trẻ và xe buýt trước trường trên đường Yates (được đánh 

dấu bởi các cọc tiêu giao thông hình nón màu cam) 

 Có chỗ đậu xe ở các đường kế cạnh thuộc khu dân cư.  Vui lòng không chắn các đường lái xe vào nhà của khu dân cư.  Nên 

lưu ý rằng từ tháng Tư đến tháng Mười Một có quét đường ở các đường lân cận. 

 Khi đậu xe, hãy đậu tại các địa điểm hợp pháp và không chắn các đường lái xe vào nhà dân. 

 Không đậu xe hoặc lái xe trong khu đậu xe của nhân viên.   

 Ban An ninh DPS và Sở Cảnh sát Denver sẽ cấp vé phạt cho các xe đậu bất hợp pháp. 
 
Thủ tục Thả Học sinh:   
Do các qui định về giấy phép hành nghề, mọi học sinh sơ cấp cần được người lớn ký tên để vào học và đón từ trường.  Vui lòng đậu 
xe ở khu đậu xe ngoài đường được chấp thuận và đi đến khu sân chơi của cấp lớp sơ cấp để đón và thả con quý vị.   

Trước 8:15 sáng:  

KidSmart 

Chỉ dành cho học sinh đăng ký ghi danh vào chương trình KidSmart.   

Chương trình KidSmart là từ 6:00 sáng đến 6:00 tối. 

8:15 đến 8:45 sáng: 

Ăn sáng 

Dành cho các học sinh ăn sáng tại Denison.   

Phụ huynh của học sinh Sơ cấp phải ngồi lại cùng con mình trong giờ ăn sáng  

(Bữa sáng được phục vụ miễn phí cho TẤT CẢ học sinh tại Denison) 

8:45 đến 9:00 sáng: 

Sân Chơi  TẤT CẢ học sinh Sơ cấp phải được phụ huynh ký ghi tên. 

Những ngày thời tiết tốt: 

1. Học sinh Sơ cấp cần được ký ghi tên vào sổ tại khu Sân chơi Sơ cấp sau 8:45 sáng.  Khu Sân chơi Sơ cấp là 

khu sân chơi có hàng rào xung quanh ở góc Đông Nam của phía Tây tòa nhà khu trường.   

2. Các giáo viên/nhân viên bán chuyên Denison sẽ dẫn học sinh đến lớp học của các em vào lúc 9:00 sáng. 

Những ngày thời tiết xấu: 

1. Học sinh Sơ cấp cần được phụ huynh ký ghi tên vào lớp với nhân viên bán chuyên/giáo viên lớp học 

trong sảnh thư viện (phía Nam của sân chơi của khối Sơ cấp). 

2. Các giáo viên/nhân viên bán chuyên Denison sẽ dẫn học sinh đến lớp học của các em vào lúc 9:00 sáng. 

Sau 9:00 sáng: 

Đi trễ 
Tất cả học sinh đến trường sau 9:00 sáng đều phải vào văn phòng trường để lấy giấy báo vào học trễ. 



 
Thủ tục Đón Học sinh:   
Do các qui định về giấy phép hành nghề, mọi học sinh sơ cấp cần được người lớn ký tên để vào học và đón từ trường.  Vui lòng đậu 
xe ở khu đậu xe ngoài đường được chấp thuận và đi đến khu sân chơi của cấp lớp sơ cấp để đón và thả con quý vị.   
 

11:55 sáng-12:00 

trưa:  Giờ đón chỉ 

dành cho học sinh 3 

tuổi 

Do các qui định về giấy phép hành nghề, mọi học sinh sơ cấp cần được người lớn ký tên để vào học và 
đón từ trường.  Vui lòng đậu xe ở khu đậu xe ngoài đường được chấp thuận và đi đến khu sân chơi của 
cấp lớp sơ cấp để đón con quý vị.   
Vui lòng không đậu xe ở phía Nam của đường Colorado hoặc phía Tây đường Yates.  Các khu vực này 
được gắn bảng “Chỉ dành cho Đón thả” (Loading only) và được sử dụng cho hàng xe đón thả học sinh 
cấp Tiểu học.   

Trước 3:45 chiều:  

Đón Sớm 

 Việc đón sớm sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động lớp học.  Vui lòng cố gắng sắp xếp lịch hẹn 

khám sao cho không ảnh hưởng đến trọn ngày học của con quý vị. 

 Vui lòng báo cho văn phòng trường Denison trước 3:00 chiều.  Phụ huynh gọi điện thoại hoặc 

gửi giấy báo cho học sinh mang đến trường đều được chấp nhận.  Nếu quý vị gửi giấy báo cho 

học sinh, vui lòng bảo đảm con quý vị chuyển giấy đó cho giáo viên của em. 

 Vào báo cho văn phòng trường Denison để được đón con quý vị.  Văn phòng sẽ gọi điện đến 

lớp của con quý vị để báo cho con quý vị đến gặp quý vị tại văn phòng. 

 Hãy lưu ý chính sách của Học khu.  Thư ký trường sẽ đánh dấu thời gian con quý vị được đến 

đón.  Việc này sẽ được thể hiện là vắng mặt một phần trong hồ sơ của con quý vị. 

3:45-4:00 chiều  

  Đón giờ Thông thường 

 

Do các qui định về giấy phép hành nghề, mọi học sinh sơ cấp cần được người lớn ký tên để vào học và 
đón từ trường.  Vui lòng đậu xe ở khu đậu xe ngoài đường được chấp thuận và đi đến khu sân chơi của 
cấp lớp sơ cấp để đón con quý vị.   
Vui lòng không đậu xe ở phía Nam của đường Colorado hoặc phía Tây đường Yates.  Các khu vực này 
được gắn bảng “Chỉ dành cho Đón thả”(Loading only) và được sử dụng cho hàng xe đón thả học sinh cấp 
Tiểu học.   

Ghi chú:   

 Mất khoảng 20 phút để đón con quý vị! 

Sau 4:10 chiều: 

Đón Trễ 

 Chỉ dành cho học sinh: 

o Đăng ký ghi danh trong chương trình KidSmart.  Chương trình KidSmart là từ 6:00 sáng đến 

6:00 tối  

o Ghi danh trong một hoạt động sau giờ học 

 Tất cả học sinh phải được đưa đến văn phòng và ghi tên vào sổ vào lúc 4:10 chiều.  MỘT NGƯỜI 

LỚN (từ 18 tuổi trở lên) phải ký tên để đón học sinh từ văn phòng. 

 Bất kỳ học sinh nào còn ở lại trường vào 4:20 sẽ được đưa đến chương trình KidSmart và phụ huynh 

phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí nào.   

 
 

 
 


