
ĐƠN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH  
VANPOOL CỦA OCTA  

Vui lòng hoàn tất toàn bộ đơn đăng ký bao gồm cả thông tin hành khách để được 
 xem xét để ghi danh vào chương trình  
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THÔNG TIN TÀI XẾ CHÍNH 

         Ngày:        

 ĐỊA CHỈ NHÀ:    

 Tên:         

     
 Địa chỉ:                      
  Đường  Thành phố  Zip  

 Quận:    Số ĐT Nhà: (   )       Số Di Động: (   )        

         ĐỊA CHỈ NƠI LÀM:    

 Tên Chỗ Làm:         

     
 Địa chỉ:                      
  Đường  Thành phố  Zip  

 Quận:       Số ĐT Nơi Làm: (   )          

         Xe sẽ được dùng để đưa đón nhân viên đi làm theo lịch làm việc trong tuần sau đây:  
               4 Ngày        5 Ngày     6 Ngày       7 Ngày          
    Nhập số dặm bạn đi mỗi ngày:         

     
 Nhập tổng cộng số phút đi lại từ nhà tới chỗ làm bằng vanpool mỗi ngày:        

    
 Nhập tổng cộng số phút đi lại từ chỗ làm về nhà bằng vanpool mỗi ngày:        

    
 Nhập giờ làm việc thông thường:   Từ:        sáng   chiều  Đến:        sáng   chiều    

         Đánh dấu ngày làm việc thông thường: (đánh dấu tất cả các ngày phù hợp):  T2  T3  T4  T5  T6  T7   CN  
    Hiện nay bạn đi làm bằng phương tiện gì?   Tự lái xe   Buýt   Metrolink   Chung xe (carpool)  
  Vanpool  Xe đạp   Khác (hãy mô tả):       

    
THÔNG TIN LIÊN LẠC 

Hoàn tất nếu Tài Xế Chính KHÔNG phải là người để liên lạc cho xe vanpool. 

        OCTA cần liên lạc với ai về xe vanpool này?        

    
 Số ĐT liên lạc: (   )       Địa Chỉ Email:        

      
THỎA THUẬN THAM GIA XE VANPOOL 

 Bằng cách nộp Đơn này, nếu xe vanpool được phê duyệt tham gia Chương Trình Vanpool của OCTA, tôi đồng ý rằng thông tin này có thể 
được nhập vào cơ sở dữ liệu đi xe của khu vực vì mục đích giúp người khác kiếm xe phu hợp. Tôi chấp nhận rằng OCTA có thể sử dụng 
địa chỉ email của tôi vì mục đích tiếp thị người đi làm xa và tôi có thể rút ra bất kỳ lúc nào. Tôi hiểu rằng thông tin tôi cung cấp sẽ được sử 
dụng cho mục đích cung cấp thông tin liên lạc cho những hành khách thích thú tìm hiểu thêm. 
 
Tôi thừa nhận rằng việc tham gia đi xe vanpool là quyết định cá nhân và rằng tôi có trách nhiệm đối với việc tôi điều hành hoặc tham 
gia vào việc thỏa thuận dùng xe chung. Tôi hiểu rằng OCTA sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ khiếu nại, chi phí 
hoặc thiệt hại nào do việc tham gia của bất kỳ cá nhân nào trong việc đi xe vanpool 

      
          
 Chữ Ký của Người Nộp Đơn  Ngày  
 Chương Trình Vanpool của OCTA  

P.O. Box 14184 
Orange, CA 92863 

 

 ĐT: 714-560-5588 FAX: (714) 347-2030 Email: vanpool@octa.net 
 

      

mailto:vanpool@octa.net


ĐƠN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH VANPOOL CỦA OCTA  
Vui lòng hoàn tất toàn bộ đơn đăng ký bao gồm cả thông tin hành khách để được xem xét để ghi danh vào chương trình.  

Nhắc nhở:  Cần có Thỏa Thuận Tham Gia Vanpool hoàn chỉnh, đã được chữ ký của mỗi hành khách.    
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 THÔNG TIN HÀNH KHÁCH 
Vui lòng viết in tên, thông tin liên lạc của tất cả các hành khách và số dặm mỗi hành khách sẽ đi trên xe, mỗi tuyến đường.  

Tên 
Số Điện Thoại 

Ban Ngày 
Địa Chỉ Hoặc Ngã 

Tư Điểm Đón 

 
Thành Phố 
Điểm Đón 

 
 

Zip 
 

 

Số Dặm Đến 
Chỗ Làm 
Bằng Xe 

Số Dặm Về 
Nhà Bằng 

Xe 

Tài Xế 

Khác Được  

Nhà Cung Cấp 

Chấp Nhận 

Địa Chỉ Email 

 1.        (   )                                                 

 2.        (   )                                                 

 3.        (   )                                                 

 4.        (   )                                                 

 5.        (   )                                                 

 6.        (   )                                

 

                  

 7.        (   )                                                 

 8.        (   )                                                 

 9.        (   )                                                 

10.       (   )                                                 

11.       (   )                                                 

12.       (   )                                                 

13.       (   )                                                 

14.       (   )                                                 

15.       (   )                                                 

Vui lòng gửi Đơn và Thỏa Thuận Tham Gia đã ký cho nhà cung cấp dịch vụ vanpool của bạn. 


