
※記入は全てローマ字でお願いします(Vui lòng điền thông tin bằng chữ La Tinh)

提出日： 年 月 日
Ngày nộp Năm Tháng Ngày

小学部 ・中学部 年 組
Tiểu học Trung học

携帯番号：

Họ và tên Số điện thoại di động

バス停: バス番号:
Số xe buýt

※必ずご記入ください   Vui lòng điền đầy đủ không bỏ sót thông tin ※ 〇 をつけてください  Khoanh tròn mục lựa chọn

月 日 ～ 月 日

Từ Tháng Ngày Đến Tháng Ngày

不乗車の理由：

□長期欠席　：1ヶ月以上欠席する場合は☑をしてください。

※不乗車カードは生徒1人につき、1枚提出して下さい。 (Lưu ý mỗi học sinh nộp 1 phiếu)

キリトリ線

※記入は全てローマ字でお願いします(Vui lòng điền thông tin bằng chữ La Tinh)

提出日： 年 月 日
Ngày nộp Năm Tháng Ngày

小学部 ・中学部 年 組
Tiểu học Trung học

携帯番号：

Họ và tên Số điện thoại di động

バス停: バス番号:

Số xe buýt

※必ずご記入ください   Vui lòng điền đầy đủ không bỏ sót thông tin ※ 〇 をつけてください  Khoanh tròn mục lựa chọn

月 日 ～ 月 日

Từ Tháng Ngày Đến Tháng Ngày

不乗車の理由：

□長期欠席　：1ヶ月以上欠席する場合は☑をしてください。

※不乗車カードは生徒1人につき、1枚提出して下さい。 (Lưu ý mỗi học sinh nộp 1 phiếu)

＜スクールバス不乗車連絡カード＞
＜PHIẾU LIÊN LẠC KHÔNG SỬ DỤNG XE BUÝT＞

＜スクールバス不乗車連絡カード＞
＜PHIẾU LIÊN LẠC KHÔNG SỬ DỤNG XE BUÝT＞

    Khối lớp

・登校
 　Đến trường

・下校（ 早帰り /  クラブ活動・部活動）
　 Ra về ( Về sớm / Hoạt động Câu lạc bộ / Hoạt động nhóm)

・往復
     Cả đi lẫn về

名前（ローマ字）：                    

Lí do không sử dụng

Điểm đón xe buýt

□ Vắng mặt trong thời gian dài : Đánh dấu ✔vào ô □ nếu không sử dụng xe trên 1 tháng

保護者印またはサイン

保護者印またはサイン

・往復
     Cả đi lẫn về

Phụ huynh đóng dấu hoặc ký tên

Lí do không sử dụng Phụ huynh đóng dấu hoặc ký tên

名前（ローマ字）：                    

□ Vắng mặt trong thời gian dài : Đánh dấu ✔vào ô □ nếu không sử dụng xe trên 1 tháng

・登校
 　Đến trường

・下校（ 早帰り /  クラブ活動・部活動）
　 Ra về ( Về sớm / Hoạt động Câu lạc bộ / Hoạt động nhóm)

Điểm đón xe buýt

    Khối lớp


