
MẪU DÙNG XE HƠI CÁ NHÂN 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 chuyên bàng xe buýt  hay các phương tiện di chyển khác do Học Khu chỉ định. Theo sự 

suy xét thận trọng của Học Khu, sau khi Mẫu Chuyên Chở Thay Thế của Học Sinh tách rời đã thực hiện, Học Sinh có thể tự chuyên chở 

đi và về đến sự kiện đã chỉ định. Trước khi Học Khu cho phép Học Sinh lái xe đi và về từ sự kiện được Học Khu bảo trợ, Mẫu này và 

những thông tin đòi hỏi phải được hoàn tất và Văn Phòng trường chấp thuận. Giấy phép của Học Khu cho Học Sinh lái xe đi và về đến 

những hoạt động được Học Khu bảo trợ có thể bị thu hồi và hạn chế bất cứ lúc nào, với bất cứ lý gì. 

NHỮNG THÔNG TIN YÊU CẦU 

Tên của Học Sinh Lái xe & Số ID Học Sinh: 

Số Bằng Lái Xe của Calif. & Ngày Hết Hạn: 

Những Hạn Chế của Bằng: 

Xe được lái- Năm/Hiệu/Kiểu: 

Bảng Số Đăng Ký Xe.: 

Hãng Bảo Hiểm: 

Hợp Đồng Bảo Hiểm số và Ngày Hết Hạn: 

Trách Nhiệm Pháp Lý Hạn Chế: 

Với mẫu này, qúi vị phải cung cấp một tấm hình của (a) bằng Lái Xe của Học Sinh, và (b) Hợp Đồng Bảo Hiểm Trang cho biết bảo 

hiểm còn hiệu lực đối với Học Sinh và chiếc xe được lái.  Nếu Bằng Lái Xe và Bảo Hiểm hết hạn trong niên học, một hình nhật tu cho biết  

sự gia hạn mới cần có trước khi Học Sinh đủ điều kiện tự chuyên chở tới những hoạt động được Học Khu yểm trợ.  

Cả người Học Sinh và chiếc xe của Học Sinh đều không được hưởng bảo hiểm của Học Khu về Bảo Hiểm Trách Nhiệm Pháp Lý cho ciếc 

xe. Khi ký Mẫu này, qúi vị bằng lòng rằng Học Sinh và phụ huynh/người giám hộ hợp pháp chịu trách nhiệm cá nhân về  bất cứ sự phá 

hoại hay bị thương cho người khác. Qúi vị cũng bằng lòng rằng Học Sinh và phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của em 

thừa nhận sự rủi ro về sự thiệt hại, bị thương hay tử vong cho Học Sinh hay những người khác, và do tình nguyện cho phép Học Sinh điều 

khiển xe hơi của em, Học Sinh và  phụ  huynh/người giám hộ hợp pháp của em sẽ  bằng lòng cho Học Khu và  và  những 

quan chức của Học Khu và  nhân viên không b ị  ràng buộc về  tất cả  trách nhiệm pháp lý .  

Do sự an toàn của học sinh chúng ta, khi ký dưới đây, qúi vị cũng đồng ý tuân thủ những qui luật và những yêu c25u sau đây: 

1. Tôi/Học Sinh sẽ không điều khiển chiếc xe hơi trong khi suy yếu,  hoặc do chất có cồn, thuốc (có đơn hay không có đơn thuốc), thiếu

ngủ, hay sao nhãng về bất cứ loại nào.  Tôi/Học Sinh sẽ trong mọi lúc tuân thủ luật của California liên quan tới sự điều khiển an toàn

xe hơi, gồm tuân thủ sự hạn chất tốc độ và tất cả những biển báo hiệu đã ghi.

2. Tôi/Học Sinh sẽ không điều khiển xe hơi rằng TôiI/Học Sinh tin tưởng, vì bất cứ lý do gì, điện máy không an toàn hay có thể không

an toàn do thời tiết hay bất cứ những điều kiện khác của thiên nhiên.  Dây an toàn phải hoạt động, vì tôi/Học Sinh sẽ dùng thường

xuyên. Xe hơi có thể được đại diện của Học Khu kiểm tra..

3. Tôi/Học Sinh sẽ lái xe một mình. Tôi sẽ không để người khác, ngồi trên xe hay sử dụng xe trong khi đi và về tới những hoạt động do

Học Khu bảo trợ, hay tham dự hoạt động do Học Khu bảo trợ.

Khi ký ở dưới, qúi vị ủy quyền cho Học Khu, tự ý của họ, (a) giữ một bản sao Lược sử Lý lịch Lái xe của Học Sinh và xác nhận tình trạng 

Bằng Lái Xe của Học Sinh (b) điều khiển một cuộc kiểm tra lý  l ịch h ình sự  và/hay (c) tiếp xúc với cơ quan bảo hiểm để xác minh 

bảo hiểm hiện hữu của Học Sinh và của chiếc xe 

In Tên Học Sinh Chữ ký Ngày 

In Tên Phụ Huynh/người Giám Hô Chữ ký Ngày 

Ngày Học Khu Đã Nhậnt: Đã nhận bởi: 
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