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 Bảng Câu Hỏi về
 Giấy Phép Nông Nghiệp

Tên người yêu cầu (Họ, Tên, Tên lót)

Ngày sinh (Mã vùng) Số điện thoại

Tên chủ hãng (Họ, Tên, Tên lót)

Mối quan hệ của chủ hãng với người yêu cầu

 cha/mẹ  ông/bà  khác 
Loại nông trại Loại xe

Nhiệm vụ của người yêu cầu

Loại đường (Đánh dấu mọi lựa chọn áp dụng.)

 đất  lát mặt  dân cư  khu vực trường học  xa lộ  đường trong quận  
 đường trong thành phố  khu vực buôn bán chính

Những nguy cơ đã biết mà cần có kỹ năng lái xe đặc biệt

Người yêu cầu sẽ cần lái bao nhiêu dặm?

 dặm
Địa chỉ cư trú của người yêu cầu

Địa chỉ của nông trại

Nếu có địa chỉ khác, xin cho biết tên của người chở người yêu cầu đến nông trại chính (Họ, Tên, Tên lót)

Tên giám sát viên trực tiếp của người yêu cầu (Họ, Tên, Tên lót)

Đã hoàn tất chương trình dạy lái xe?

 có  không

Nếu có: địa điểm  ngày  giảng viên 

Nếu không: mô tả kinh nghiệm lái xe 
  
Có cung cấp sơ đồ?

 có  không
Có cung cấp mẫu đơn có chữ ký?

 có  không

Tôi xin xác nhận theo hình phạt về tội khai man theo luật của tiểu bang Washington 
rằng nội dung trên là đúng sự thật và chính xác.

 
Ngày và địa điểm Chữ ký của cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp
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