Nhấp vào BẮT ĐẦU hoặc XÓA, sau đó nhấn vào nút TAB.

Giấy Phép Nông Nghiệp
Mẫu Đơn Chữ Ký cho Trẻ Vị Thành Niên
Phụ huynh nuôi dạy trẻ /người giám hộ hợp pháp sử dụng mẫu đơn này để xác nhận trẻ vị thành niên có thể điều khiển
xe cơ giới một cách an toàn cho công tác nông nghiệp.
Tên người nộp đơn (Họ, Tên, Tên lót)
Địa Chỉ Cư Ngụ
Thành phố

Tiểu bang

Mã bưu điện

Tôi xác nhận rằng tôi là
phụ huynh nuôi dạy trẻ
người giám hộ hợp pháp của người nộp đơn có tên ở trên và
người này hội đủ điều kiện để điều khiển xe cơ giới một cách an toàn trong công tác nông nghiệp. Ngoài ra, tôi xác nhận
rằng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm rằng giấy phép này chỉ được sử dụng cho mục đích mà nó được cấp.
VIẾT IN HOA hoặc ĐÁNH MÁY Tên của phụ huynh /người giám hộ
Số giấy phép lái xe hoặc thẻ ID

X

Tiểu bang

Khi quý vị đã hoàn tất mẫu đơn này, hãy in nó ra và ký tên ở đây.

Chữ ký của phụ huynh/người giám hộ

Notarization / Certification

State of Washington, County of
Signed or attested before me on

(Seal or stamp)

Ngày

by

X

Signature of notary public or licensing services representative
Printed or stamped name of notary public or licensing service representative
Title

and

Driver licensing office number or notary expiration date

Đây 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. Bộ Luật Được Sửa Đổi của Washington (Revised
Code of Washington, RCW) 46.20.336
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