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Notarization

State of , County of 

Signed or attested before me on by 
Name of person

(Seal or stamp) 
Signature

Printed or stamped name
Title and 

Notary expiration date

Bản Khai Có Tuyên Thệ về Việc 
Cho Phép của Phụ Huynh 

Bản khai có tuyên thệ này phải được ký tên bởi phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của người nộp đơn. Trong trường 
hợp người nộp đơn vẫn còn là trẻ vị thành niên mà không có phụ huynh hoặc không có người giám hộ thì chữ ký của chủ 
hãng sẽ được chấp thuận. Chủ hãng không thể ký tên nếu phụ huynh hoặc người giám hộ có quyền chăm sóc người nộp 
đơn. Chữ ký dưới đây cho phép chúng tôi xem xét đơn xin này. Một khi đã được cấp, sự cho phép của phụ huynh/ người 
giám hộ/chủ hãng không thể được rút lại.

Tôi xác nhận rằng tôi là  phụ huynh chăm sóc  người giám hộ  chủ hãng của:

Họ của người nộp đơn

Tên gọi

Tên lót Hậu tố

có ngày sinh là  và là người đang nộp đơn cho:  Giấy phép hướng dẫn
 Giấy phép lái xe
 Giấy phép hướng dẫn lái xe máy
 Phần cấp phép bổ sung cho xe máy
  Giấy Phép Lái Xe Nâng Cao/ Thẻ ID

  Tôi xác nhận rằng cá nhân có tên ở trên đã có ít nhất năm mươi giờ kinh nghiệm lái xe, mười trong số đó là vào ban đêm. Người 
lái xe được cấp giấp phép với ít nhất 5 năm kinh nghiệm đã giám sát việc lái xe này. Theo sự hiểu biết nhất của tôi, người nộp 
đơn này chưa bị phạt vì bất cứ vi phạm nhỏ nào về giao thông hoặc bị đưa ra tòa về bất cứ vi phạm giao thông nào mà đang  
chờ xử lý vào thời điểm nộp đơn xin này.

Tôi xác nhận theo hình phạt về tội khai man theo luật của tiểu bang Washington rằng nội dung trên là đúng và chính xác. 
Tôi chứng thực rằng chữ ký điện tử này của tôi nhằm mục đích xác nhận và công nhận thỏa thuận của tôi với các điều 
khoản của đơn này và bất cứ đơn xin giấy phép lái xe bổ sung nào mà tôi đang nộp như là một phần của giao dịch này và 
chữ ký điện tử của tôi sẽ được áp dụng cho tất cả các đơn xin như vậy.

Nhân viên đại diện dịch vụ cấp phép Chữ ký của phụ huynh/ người giám hộ Ngày

Số Giấy phép lái xe/ thẻ ID Tiểu Bang

Theo điều khoản của RCW (Revised Code of Washington, Bộ Luật 
Được Sửa Đổi của Washington) 46.20.0921 của Luật Xe Cơ Giới Tiểu 
Bang Washington, đó là một tội nhẹ với bất cứ người nào sử dụng tên 
giả hoặc không có thật trong bất cứ đơn xin nào hoặc cố ý che giấu sự 
thật quan trọng hoặc gian lận trong bất cứ đơn xin nào như vậy. Một 
vi phạm về điều khoản này của pháp luật có thể dẫn đến việc đình chỉ 
đặc quyền lái xe của những người có liên quan.
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Số Giấy phép lái xe/ thẻ ID (Identification, Căn Cước)

Tháng, Ngày, Năm


	txtPIC: 
	txtLastName: 
	i am: Off
	txtFirstName: 
	txtMiddleName: 
	txtSuffix: 
	dob: 
	instruction permit: Off
	driver license: Off
	mc instruction permit: Off
	mc endorsement: Off
	duplicate edl eid: Off
	certify hours: Off
	UserName: 
	txtBadge: 
	txtStationNum: 
	GuardianSignature: 
	txtCurrentDate: 
	parentPic: 
	parentLicenseState: 
	Click here: 
	signature: 


