
 
 642-1ضابطہ 

 Iمنسلکہ  

 ڈرائیور کا الئسنس/وہیکل انشورنس

 چیک لسٹ/توثیق فارم 
 

)اس فارم کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب طالبعلم کو فیلڈ ٹرپس پر ذاتی طور پر یا لیز پر لی گئی گاڑیوں پر لے جایا جاتا 

 ہے۔( 

 

 سکول پُر کرے گا: 

 

   تاریخ:
 

   منزل مقصود:
 

   ٹرپ کا مقصد:
 

 
 

   ٹرانسپورٹیشن کرنے والے طلباء کی تعداد:
 

   ٹرپ کے سپانسر: 
 

 ڈرائیور پُر کریں گے: 

 

  ڈرائیور کا نام:  

 

                                     ر: _________________________دیگ                      والد یا والدہ                        فیکلٹی/سٹاف                  ڈرائیور کی حیثیت: 

 

   ئسنس نمبر اور ایکسپائریشن: ال
 

   ریاست:
 

   گاڑی بنانے واال اور ماڈل:
 

   جس سال گاڑی تیار ہوئی:
 

 گاڑی کی قسم: )مناسب ڈبے پر نشان لگائیے(   

 مسافر

 کار/سٹیشن ویگن

 

ڈیٹا پلیٹ چسپاں ہونا چاہیے؛ اور   FMVSSیا اس کے بعد میں تیار کی جانی چاہیے؛ دروازے پر   1995وین/منی وین ) 

 ڈرائیور اور تمام مسافروں کے لیے فل سائز سیٹیں مستقل طور پر انسٹال کریں۔ 

 

 10، موٹر سائیکلیں، اور (MPVs، کیمپرز/تفریحی گاڑیاں، کثیر مقصدی گاڑیاں )(SUVsنوٹ: سپورٹس یوٹیلیٹی وہیکلز )

 افر وین کو فیلڈ ٹرپ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سے زائد افراد کو لے جانے کے لیے تیار کردہ مس



 642-1ضابطہ 

   Iمنسلکہ  

 2صفحہ 
 

 )تمام قابل اطالق خانوں پر نشان لگائیں( گاڑی کا سامان:  

 

 فیکٹری میں نصب لیپ بیلٹ اور ہر سیٹ کے لیے کندھے کے ہارنس )الزمی(  

 

سے پہلے تیار کردہ گاڑیاں فیلڈ ٹرپ   1998کی گئی گاڑیوں کے لیے الزمی؛ یا اس کے بعد میں تیار  1998ایئر بیگ ) 

 کے استعمال کے لیے تجویز نہیں کی جاتی ہیں۔(

 

 )مناسب ڈبے پر نشان لگائیے( گاڑی کا مالک:  

 

 نجی ملکیت میں   

 لیز پر

 انشورنس کی معلومات: 

 اگر نجی ملکیت ہے: 

 

   مالک کا نام: 
 

   انشورنس کمپنی: 
 

   پالیسی کی میعاد ختم: 
 

   مالک کے دستخط: 
 

کی کم از کم ذمہ داری کی کوریج ڈالر  500,000اگر لیز پر لی گئی: اس فارم کے ساتھ ایک انشورنس سرٹیفکیٹ منسلک کریں جو فی حادثہ 

 کو ظاہر کرے۔

 

 پرنسپل پُر کریں گے: 

 

ہ ڈیٹا کی تصدیق میرے، یا میرے ذریعہ مقرر کردہ عملے ذیل میں میرے دستخط اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اوپر پیش کرد

 میں بیان کردہ اہلیت کو پورا کرتے ہیں۔  1-642کے رکن نے کی ہے، اور گاڑی اور ڈرائیور ضابطہ 
 

 

 

 

 

 تاریخ                                                                                دستخط       

 

جائے گی۔ جب ٹرپ منظور  نوٹ: اس فارم کی ایک مکمل کاپی فیلڈ ٹرپ کی درخواست کے ساتھ لیول ایسوسی ایٹ سپرنٹنڈنٹ کو پیش کی 

ہو جائے گا، پرنسپل ڈرائیور، گاڑی کے مالک، اور ٹیچر/سٹاف سپانسر کو ایک کاپی فراہم کرے گا۔ سفر کی روانگی سے پہلے سکول دفتر 

 میں ایک کاپی جمع کرائی جائے گی۔

 

 61582450211G فارم نمبر 

 2019جون،  26تصدیق شدہ 


