
MẪU CHUYỂN CHỞ THAY THẾ CỦA HỌC SINH 
Học sinh tham dự những hoạt động ngoài trường do Học Khu bảo trợ, gồm có, nhưng không giới  hạn, 

thực hành, các trò chơi, hội họp, tranh tài, và hội nghị (“Sự kiện”), đòi hỏi phải di chuyển bằng xe búyt hay 

các phương tiện di chuyển khác do Học Khu chỉ định. Vớ i  những phươngtiện đặc  biệ t ,  vớ i  sự  chấp 

thuận trước  của Học  Khu, Học  Sinh có  thể  được  chuyên chở  tớ i  hay về  Sự  Kiện(a) bởi phụ 

huynh/người giám hộ hay người lớn được chỉ định, hay (2) do tự các em. Không trong những tình huống 

học sinh có thể được chuyên chở trên xe do học sinh khác hay bất cứ học sinh nào dưới 21 tuổi lái.  

Trước khi được Học Khu chấp thuận yêu cầu chuyên chở bằng các phương tiện chuyên chở thay thế, mẫu 

Chuyên Chở Thay Thế của Học Sinh này phải được nộp cho Văn Phòng Trường sau khi được học sinh, Phụ 

huynh/người Giám Hộ hợp pháp, và nhân viên giám sát Sự Kiện ký. Trước khi Mẫu Chuyên Chở Thay Thế  được 

nhận và Văn Phòng Trường chấp thuận, cá  nhân, người  sẽ  chuyên chở  học sinh cũng phải  hoàn tất 

và  nộp cho Văn Phòng Trường một bản chấp thuận (a) Mẫu Dùng Xe Hơi Cá Nhân (cho phụ huynh/ 

người giám hộ/người lớn được chỉ định) hay (b) Mẫu Dùng Xe Hơi Cá Nhân của Học Sinh (nếu học Sinh có ý 

định tự lái xe tới Sự Kiện). Nếu  Mẫu yêu cầu không được nộp cho và không được Văn Phòng Trường chấp thuận 

trước 48-giờ Sự Kiện, Học Sinh phải được chuyên chở tới và về bằng phương tiên thông thường được Học Khu 

bảo trợ. Học Sinh nếu không tuân thủ  với những điều khỏan này không được phép tham dự hay tham gia Sự 

Kiện.  

 Tên Học Sinh & Số ID Học Sinh: 

Sự Kiện: Mỗi Sự Kiện được chấp thuận 

hay nhiều SK phải được kể: kểseries of 

Events must be listed:Ngày: 

Lý Do yêu cầu: 

Tên của người lái xe:  

Học Sinh và/hay Người Lớn được chỉ định 

Tôi /chúng tôi đồng ý rằng người lái xe được chỉ định và chiếc xe được dùng không được hưởng bảo hiểm của 

Học Khu về trách nhiệm pháp lý. Học Sinh, phụ huynh/người giám hộ của em, và/hay người lái xe  chịu trách 

nhiệm cá nhân về sự hư hại hay thương tích cho người khác. Tôi/chúng tôi bằng lòng rằng Học Sinh và bất cứ ai 

trên chiếc xe thừa nhận rủi ro của họ về sự thiệt hại, thương tích hay tử vong gây ra từ lựa chọn sự chuyển vận 

thay thế. Học Sinh, phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của em, và/hay người lái xe bằng lòng cho Học Khu và 

những quan chức của Học Khu, nhân viên hay người tình nguyện không bị ràng buộc về bất cứ trách nhiệm 

pháp lý nào gây ra từ sự lựa chọn chuyển vận thay thế, cũng bằng lòng che chở và bồi thường bất cứ sự chống 

lại và kết quả của sự khiếu nại nào đối với họ.   

In Tên Học Sinh Chữ ký Ngày 

In Tên Phụ huynh/người Giám Hộ Chữ ký Ngày 

In Tên Nhân Viên Giám Sát Chữ ký Ngày 

Ngày Học Khu nhận: Đã nhận/Chấp thuận bởi: 
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