
2022 - 2023Elk Grove Unified School District Risk Management Department 

MẪU DÙNG XE HƠI CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TÌNH NGUYỆN & NHÂN VIÊN 
[Mỗi Lái Xe cần Một Mẫu] 

Cám ơn thời gian của người tình nguyện, và xe hơi của qúi vị, để giúp chuyên chở Học Sinh của chúng tôi đi tơ ́i những sự kiện hay 

những hoạt động ngoài trường học. Để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của Học Sinh chúng tôi, Học Khu yêu cầu tất cả những người 

tình nguyện dùng xe cá nhân để chuyên chở Học Sinh của chúng tôi đi tới những hoạt động đã có phép phải có sự chấp thuận trước 

của Học Khu. Trước khi chúng tôi cấp giấy phép như vậy, những ‘Thông Tin Yêu Cầu” phải được nộp tối thiểu trước ngày qúi vị 

chuyên chở Học Sinh của chúng tôi mười lăm (15) ngày. Hơn nữa, qúi vị đồng ý tôn trọng tất cả những chính sách của Học Khu và 

“Những Yêu Cầu và Thủ Tục về Vận Chuyển và An Toàn của Chiếc Xe” dưới đây: 

THÔNG TIN YÊU CẦU 

Tên người lái xe: 

Trường hay Văn Phòng 

(nếu là nhân viên HKEG): 

Địa chỉ: 
Đường 

Thành phố    , Tiểu Bang    Zip 

Điện thoại Tự Động #: Địa chỉ Email: 

Bằng Lái Xe CA #: Ngày Hết Hạn: 

Xe hơi /Hiệu/Kiểu: Năm: 

Bảng Đăng Ký Xe: Tiểu Bang: 

Công Ty Bảo Hiểm: Số Hợp Đồng: 

Ngày Hết Hạn Hợp Đồng: Trách Nhiệm 

Pháp Lý Giới Hạn 

Hạn: Coverage

Limits:
Qúi vị đang là .............thuộc 

HKEG 

N Nhân viên:    Có 

Coach:           Có 

Không 

Không 

Ngày Lăn Tay  

Thông Qua: 

Dùng cho 

Văn phòng 

Xin cung cấp một bản sao của (a) Bằng Lái của qúi vị, and (b) Trang Khai Báo về Hợp Đồng Bảo Hiểm . Nếu Bằng Lái 

Xe hay Hợp Đồng Bảo Hiểm của qúi vị hết hạn trong niên học, nhật tu bản sao cần có trước khi qúi vị đủ tiêu chuẩn chuyên chở Học 

Sinh. Khi ký dưới đây, qúi vị ủy quyền cho Học Khu (a) có một bản sao Lược Sử Lý Lịch Lái Xe và tình trạng Bằng Lái Xe, (b) điều 

khiển một cuộc điều tra lý lịch hình sự, và (c) tiếp xúc với cơ quan bảo hiểm để xác minh tình trạng bảo hiểm. Cũng xin nhớ rằng, theo 

Luật Bảo Hiểm Khoản 11580.9(d), trong trường hợp có một tai nạn, bảo hiểm của qúi vị sẽ cung cấp sự chi trả sơ khởi cho bất 

cứ sự bị thương về cơ thể hay sự thiệt hai về tài sản. Bảo hiểm trách nhiệm hình sự của Học Khu sẽ được áp dụng, nếu tất cả, chỉ 

sau khi bảo hiểm chi trả cho những sự bồi thường đã hết. Học Khu sẽ không bồi thường về trách nhiệm hình sự cho, sự tổng quát, 

những xe không bảo hiểm, sự va chạm, bảo hiểm cho xe của qúi vị. 

NHỮNG YÊU CẦU VÀ THỦ TỤC VỀ CHUYÊN CHỞ VÀ AN TOÀN XE 
 Do sự an toàn của Học Sinh chúng tôi, khi ký dưới đây, qúi vị đồng ý  tuân thủ những qui luật và yêu cầu như sau: 
1. Tôi sẽ không điều khiển 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 sẽ trong mọi lúc tuân thủ luật của California liên quan tới sự điều khiển an toàn xe hơi, gồm tuân thủ
sự hạn chế tốc độ, và tất cả những biến báo hiệu đã ghi. Tôi cũng tuân thủ những chỉ dẫn thêm của Học Khu liên quan tới  những

con đường lái đi, những chỗ đậu xe, và những hướng dẫn an toàn và an ninh.

2. Tôi sẽ không chuyên chở Học Sinh trong xe, tôi tin tưởng có thể do điện máy không an toàn hay có thể do thời tiết không an

toàn hay do những điều kiện khác. Tôi sẽ không chuyên chở Học Sinh trừ khi tôi biết:. Dây an toàn hoạt động sẽ

được các hành khách dùng mọi lúc; ghế ngồi của trẻ em được chấp thuận cho những em dưới 8 tuổi; và chỉ tất cả trẻ

em dưới 12 tuổi ngồi ở ghế phía sau. Xe hơi có thể được đại diện của Học Khu kiểm tra.

3. Tôi trên 21 tuổi và tôi sẽ là người người lái độc nhất chiếc Xe trong bất cứ hoạt động, sự kiện, hay cuộc tranh tài

nào. Tôi sẽ không để bất cứ ai ngoài tôi, người đi kèm khác được học khu chấp nhận, và cho phép Học Sinh

khác đi trên chiếc xe, Không có người lớn hay trẻ em khác được phép ở trên xe trong khi tôi đang tình nguyện

trong dịch vụ này cho Học Khu.

InTên Chữ ký Ngày 

 ĐƯỢC GIỮ TRONG HỒ SƠ VĂN PHÒNG CHÍNH CỦA NHÀ TRƯỜNG MỘT (1) NĂM TỪ NGÀY CỦA NĂM HỌC HIỆN TẠI 

MẪU DÙNG XE HƠI CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TÌNH NGUYỆN & VÀ NHÂN VIÊN 

Ngày Học Khu đã nhận được: Đã nhận được bởi: 
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