Văn phòng Phục vụ Giao thông
Mẫu Ủy quyền dành cho Mẫu giáo
2020-21
Xin viết in bằng mực:
Tên Học sinh: ______________________________________________ Số Xe buýt: _________ Trạm Xe buýt: ___________________________________
Tên Gọi và Tên Họ

Trường: _____________________________________________________ Tên Giáo viên: ________________________________ Cấp lớp:_____________
Tôi cho phé p (NHỮNG) NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN sau đây đó n con tôi tạ i trạ m xe buý t:
Anh chị em không tham gia học cùng trường phải ít nhất là 12 tuổi với thẻ Nhận Dạng trường cung cấp.
1.____________________________________________________________________________________ 2.__________________________________________________________________________
Tên gọ i và Tên Họ

Phụ huynh hoặc Người Giám hộ

Tên gọ i và Tên họ

Phụ huynh hoặc Người Giám hộ

3.____________________________________________________________________________________ 4.__________________________________________________________________________
Tên Gọ i và Tên Họ

Mó i Quan hẹ với họ c sinh

Tên gọ i và Tên họ

Mó i Quan hẹ với họ c sinh

5.____________________________________________________________________________________ 6.__________________________________________________________________________
Tên Gọ i và Tên Họ

Mó i Quan hẹ với họ c sinh

Tên gọ i và Tên họ

Mó i Quan hẹ với họ c sinh

7.____________________________________________________________________________________ 8.__________________________________________________________________________
Tên Gọ i và Tên Họ

Mó i Quan hẹ với họ c sinh

Tên gọ i và Tên họ

Mó i Quan hẹ với họ c sinh

(Những) anh chị em đi họ c cù ng trường, và đi cù ng xe buý t, mà có phé p dã n họ c sinh mã u giá o đi bọ vè nhà .
1.____________________________________________________________________________________ 2._________________________________________________________________________
Tên gọ i và Tên họ

Cá p lớp

Tên Gọ i và Tên họ

Cá p lớp

Tôi hiẻ u và đò ng ý tuân thủ theo quy trình hà ng ngà y đó i với viẹ c Chuyẻ n giao Trá ch nhiẹ m Giá m họ cho Mã u giá o được thié t lạ p:
• Con của tôi sẽ không được giao cho bá t kỳ (những) người nà o có thẩm quyền trừ khi có một thẻ nhạ n diẹ n có hình thuọ c chính phủ/tiẻ u bang
cá p được trình ra cho người lá i xe buý t mõ i ngà y.
• Con của tôi sẽ được trả lại trường học nếu không có người được ủy quyền tại trạm dừng xe buý t hoặc người được chỉ định không có thẻ nhạ n
diẹ n có hình thuọ c chính phủ /tiẻ u bang cá p.
• Họ c sinh được trả lạ i trường phả i được đó n trong vò ng mọ t (1) tié ng đò ng hò hoạ c sẽ được bá o cho cá c tỏ chức khá c củ a quạ n.
Vié t In Tên củ a Phụ huynh hoạ c Người Giá m họ :__________________________________________________________ Liên hẹ với Họ c sinh:___________________________________
Chữ ký củ a Phụ huynh hoạ c Người Giá m họ :________________________________________________________________ Ngà y:___________________________________________________
Trường: Vui lòng gởi một bản sao của mẫu nầy đến cho Viên Quản lý Tuyến đường Giao thông

Tháng Sáu năm 2018

