
 کے الئسنس رائیورڈپر لے کر جانے والے ڻرپباہر 
 اور گاڑی کی انشورنس کے بارے میں معلومات

(ایسے میں درکار ہے جب طالبعلموں کو ذاتی یا کرائے پر لی 
 پر لے جایا جا رہا ہو) ڻرپگئی گاڑیوں میں اسکول سے باہر 

اور ان کے ڈرائیور کی الئبیلڻی انشورنش کے بارے میں معلومات جن پر طالبعلموں کو ایسی تمام ذاتی یا کرائے پر حاصل کی گئی گاڑیوں 
 لے جایا جا رہا ہو (اس کا اطالق اسکول بس یا کمرشل بس ڈرائیوروں اور کمرشل گاڑیوں پر نہیں ہوتا )

 
 کا پالن ڻرپاسکول سے باہر 

 (یہ حصہ ڻیچرمکمل کرے گا)    
 

 دوره بار بار مخصوص دوره
 (وضاحت کیجیے) تاریخ:

  منزل مقصود
  ڻرپ کا مقصد

 
 ڈرائیور اور انشورنس کے بارے میں معلومات

 (یہ حصہ ڈرائیور اور گاڑی کا مالک یا کرائے پر دینے واال مکمل کرے)
 

 . ڈرائیورIپارٹ 
 :نام

 دیگر ڻیچر یا عملے کا رکن والد/والده طالبعلم
 تنسیختاریخ  سڻیٹ آپریڻر کا الئسنس نمبر

 میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس دورے کے لیے جو گاڑی میں استعمال کروں گا:

 وه دس سے کم مسافروں کے نقل و حمل کے لیے بنائی اور تیار کی گئی ہے

مسافر یا ساکن کی حفاظت سے متعلق فیڈرل موڻر وہیکل سیفڻی اسڻینڈرڈز اور سڻیٹ کے معیارات پر یہ گاڑی (جب تیار کی 
 ۔پورا اترتی ہے گئی تھی)

 ))اس میں ہر مسافر کے لیے تصدیق شده سیٹ اور سیٹ بیلٹ موجود ہے (مالک یا ڈیلر نے سیڻیں اور/یا سیٹ بیلٹ لگائے ہیں جو مصدقہ نہیں ہیں
 
 
 

 

 ختاری ڈرائیور کے دستخط

 

 . انشورنسIIپارٹ 
 انشورنس کی حامل گاڑی کا مالک یا کرائے پر لینے واال

 دینے واالانشورنس 

 ماڈل گاڑی کی بناوٹ

 
_________________________________________  

 مالک یا کرائے پر لینے والے کے دستخط

 
   ___________________________ 

 :تاریخ

  

 

 اسکول پرنسپل کی منظوری
 
 

 تاریخ پرنسپل کے دستخط
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