THÔNG BÁO
V/v: Phối hợp giao thông tại Trường Tiểu học Vinschool Gardenia

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2019

Vào ngày Tựu trường, 12/08/2019, Trường Tiểu học Vinschool Gardenia sẽ tổ chức chào đón toàn bộ học sinh
tới trường. Để đảm bảo giao thông được thông suốt, tránh ách tắc và kẹt xe cục bộ, Nhà trường rất mong nhận
được sự phối hợp và hợp tác của Quý Phụ huynh. Cụ thể như sau:
 Khi đưa con tới trường, Phụ huynh vui lòng để con tự vào lớp từ cổng trường nhằm rèn luyện cho con sự

chủ động và tự lập.
 Đối với Phụ huynh đi ô tô, Phụ huynh có thể gửi xe tại khu vực bãi đỗ xe trong ngõ 22 Lưu Hữu Phước (xe đi

đến cổng C11, rẽ tay trái đi vào bãi đỗ xe cách trường 50m), hoặc có thể di chuyển xuống hầm để xe của
Vinhomes theo sự hướng dẫn của nhân viên bảo vệ (hướng đi ra cổng C9).
 Trong trường hợp Phụ huynh chỉ đỗ xe để mở cửa cho con xuống, Phụ huynh vui lòng di chuyển qua cổng
chính để dừng xe và chờ con xuống, tiếp tục di chuyển vào đường 1 chiều ra phía sau trường để ra khỏi khu
đô thị.
 Đối với Phụ huynh đi xe máy, Phụ huynh đỗ xe tại khu vực cổng phụ của trường, khóa xe và đưa con di chuyển
qua cổng chính. Phụ huynh không dừng đỗ tại ngay chính diện khu vực cổng trường, không dừng xe quá lâu,
không quay đầu xe tại cổng trường.
 Phụ huynh vui lòng tuân thủ hướng dẫn phân luồng giao thông của các nhân viên an ninh tại các chốt trực.
Nhà trường xin gửi tới Quý Phụ huynh sơ đồ hướng dẫn phân luồng giao thông như sau:

Một lần nữa, Nhà trường rất mong nhận được sự phối hợp từ phía các Phụ huynh để đảm bảo giao thông và an
toàn cho học sinh.
Trân trọng cảm ơn.
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