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Học Khu Ritenour 

Ban Điều Hành Xe Đưa Rước 

Tốp 10 Quy Tắc An Toàn Khi Đi Xe Buýt của Ritenour  
 

1. Nên dành ra nhiều thời gian để đi đến trạm xe buýt ít nhất là 5 phút trước thời gian xe buýt tới chỗ 

dừng theo như lịch trình ấn định. Đừng vội vàng. 

2. Đừng đứng trong lòng đường trong khi chờ xe buýt 

3. Đứng cách xa xe buýt 10 bước lớn khi xe buýt đến vào buổi sáng và trước khi xe rời đi vào buổi 

chiều 

4. Đợi cho xe buýt dừng hẳn trước khi các em bước tới để leo lên xe, hoặc trước khi rời khỏi chỗ ngồi 

để xuống xe 

5. Giữ tay vịn thanh chắn khi đi lên hoặc xuống cầu thang của xe buýt. 

6. Tìm chỗ ngồi ngay sau khi các em lên được xe buýt và ngồi yên ở đó cho đến khi các em đến điểm 

đến của mình 

7. Tự kìm giữ tay, chân, và các đồ vật khác cho mình, và giữ chúng bên trong xe buýt. Không bao giờ 

ném bất cứ thứ gì ra khỏi xe buýt 

8. Chờ không băng qua đường cho đến khi tài xế nói “Ok.” 

9. Nếu các em làm rớt một thứ gì đó gần xe buýt, thì nhớ phải LUÔN LUÔN yêu cầu tài xế xe buýt 

hoặc người lớn giúp đỡ để lấy lại vật ấy. KHÔNG BAO GIỜ cuối lượm bất cứ thứ gì các em làm rơi 

gần xe buýt, và phải tránh xa bánh xe buýt mọi lúc.  Tài xế xe buýt có thể không nhìn thấy các em  

10. Hãy lịch sự và tôn trọng bác tài lái xe buýt.  Chờ để nói chuyện với bác tài khi xe buýt đã dừng lại, 

không nói chuyện với bác tài khi xe buýt đang di chuyển.  Luôn lắng nghe chỉ thị (của bác tài) 


