Trang 4

TUYÊN BỐ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM

Hoàn thành Tuyên Bố Không Chịu Trách Nhiệm nếu quý vị không phải là
người lái xe.
Chủ thuê lao động/người đứng đầu không được sử dụng Tuyên Bố này để chuyển trách nhiệm sang cho nhân viên/đại diện
của họ. Theo quy định của pháp luật, một chiếc xe được đăng ký cho chủ thuê lao động/người đứng đầu và được điều khiển
bởi một nhân viên vẫn thuộc quyền "chăm sóc, trông nom, và kiểm soát" của chủ thuê lao động/người đứng đầu. Do đó, chủ
thuê lao động/người đứng đầu có trách nhiệm nộp phạt.
Thông Báo Số: ___________________ Biển Số Xe: ___________________________ Tiểu Bang: ______________
Tôi đã nhận được Thông Báo Vi Phạm được đề cập ở trên. Tại thời điểm vi phạm được đề cập trong Thông Báo
Vi Phạm, chiếc xe được mô tả trong Thông Báo đã:
( ) Bị Lấy Trộm

( ) Được Bán

( ) Thuộc quyền chăm sóc, trông nom hoặc kiểm soát của người khác

Lời khai trên bác bỏ giả định chịu trách nhiệm pháp lý. Quý vị cũng có thể cung cấp các thông tin sau để xác nhận
việc không chịu trách nhiệm: báo cáo của cảnh sát (cho biết chiếc xe đã bị lấy trộm), Báo Cáo Bán Hàng từ Cục Cấp
Phép
(cho biết chiếc xe đã được bán) hoặc người chăm sóc, trông nom hoặc kiểm soát chiếc xe tại thời điểm vi phạm:
Tên Người Lái Xe: ___________________________________________
Địa Chỉ Người Lái Xe: Đường Phố ____________________ Thành Phố ___________ Tiểu Bang _______ Mã Bưu Điện _______
Tôi tuyên bố theo hình phạt khai man theo luật pháp của Tiểu Bang Washington rằng thông tin được cung cấp trong Tuyên Bố này
là đúng sự thật và chính xác theo sự hiểu biết của tôi.

Đã ký vào ngày______tháng______năm________ tại thành phố, tiểu bang____________________________________.
Chữ ký của quý vị
Tên của quý vị viết bằng chữ hoa

Số Điện Thoại
Thành Phố, Tiểu Bang

Địa chỉ đường phố của quý vị

Mã Bưu Điện

Gửi lại Tuyên Bố đã hoàn thành và ký tên:
Lynnwood Municipal Court
19321 44th Ave W
Lynnwood, WA 98036

LỜI KHAI VỀ TUYÊN BỐ PHIÊN ĐIỀU TRẦN QUA THƯ
Sau đây là lời khai của tôi về phiên điều trần giảm nhẹ hoặc tranh chấp. Theo IRLJ 3.5(a)(4), không thể kháng cáo quyết

định của tòa án dựa trên lời khai.

Tôi tuyên bố theo hình phạt khai man theo luật pháp của Tiểu Bang Washington rằng thông tin được cung cấp trong
Tuyên Bố này là đúng sự thật và chính xác theo sự hiểu biết của tôi.
Ngày ___________ tháng ________ năm _____________ tại thành phố, tiểu bang _________________________________
Chữ Ký

