
Giấy đồng ý sử dụng Quảng trường mở sau giờ học 

 

Những lưu ý về việc sử dụng Quảng trường mở sau giờ học như sau. 

Trước khi đăng ký, bạn cần phải xác nhận và đồng ý với tất cả các mục dưới. 

 

１ 

Quảng trường mở sau giờ học là một phần của trường học mở cửa cho trẻ 

vào các ngày thứ Bảy và kỳ nghỉ theo ba mùa, là nơi trẻ có thể tự suy nghĩ, 

chơi và học, giống như đi chơi công viên. Nhân viên sẽ khuyến khích trẻ 

phát huy sáng kiến và quyền tự chủ, đồng thời sẽ theo dõi, nói chuyện và 

hỗ trợ các hoạt động độc lập của trẻ. Nó khác với nơi nhận trông giữ và 

chăm sóc trẻ như phòng Hội trẻ em khi phụ huynh vắng nhà. 

２ 

Lúc ở nhà hãy thảo luận với con bạn và đưa ra quy định về cách dành thời gian ở 

Quảng trường mở sau giờ học, giờ nào nên trở về nhà và đi về nhà như thế nào cho 

an toàn,đây cũng là trách nhiệm của các gia đình . 

３ 

Nếu trẻ bị thương, chúng tôi sẽ sơ cứu đơn giản, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng 

của vết thương, chúng tôi có thể liên hệ với phụ huynh/người giám hộ đến đón hay 

yêu cầu đưa trẻ đến bệnh viện. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi sẽ gọi xe cứu 

thương. 

４ 

Đăng ký và tham gia là miễn phí, nhưng để sử dụng an toàn, cần phải trả 1.000 yên 

cho mỗi trẻ mỗi năm để trang trải các chi phí thực tế như bảo hiểm tai nạn. Về vấn đề 

bồi thường thương tích xảy ra trong quá trình sinh hoạt, trước tiên phụ huynh sẽ phải 

chịu chi phí, sau đó mới xử lý bảo hiểm. (Một số tai nạn có thể không được bảo hiểm 

chi trả.) Sau khi đã thanh toán, phí bảo hiểm sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ 

trường hợp nào, bất kể chúng có được sử dụng hay không. 

５ 

Về việc cầm cơm hộp Bento theo thì Phụ huynh/người giám hộ chịu trách nhiệm cân 

nhắc về việc xem xét dị ứng thực phẩm ,bảo quản hộp cơm ,mặt vệ sinh (Như sử 

dụng túi nước đá). 

６ 

Nếu trẻ không tuân theo hướng dẫn của nhân viên và có hành vi nguy hiểm như vi 

phạm nhân quyền, bạo lực hoặc gây phiền toái, chúng tôi có thể từ chối sử dụng cơ 

sở trong tương lai. 

 

Tôi đồng ý với những điều trên và đăng ký sử dụng Quảng trường mở sau giờ học của thành phố 

Hirakata. 
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