
NEEDHAM PUBLIC SCHOOLS 

OKULUN SPONSORLUĞUNDA YAPILACAK GEZİLER VE ETKİNLİKLER İÇİN İZİN FORMU 

Lütfen bu formu doldurun ve çocuğunuzun öğretmenine iade edin 

Öğrencinin Adı:  _______________________________ adlı öğrencinizin aşağıdaki okul sponsorluğundaki  

gezi/etkinlik/spor sezonuna katılmasına izin veriyorum: __________________________________________  

tarih: _________________ *. Bu geziye/etkinliğe gidiş geliş ulaşım şeklinin şu şekilde olacağını anlıyorum: 

Okul Otobüsü   Özel Araç Diğer __________________ 

• Bu gezi/etkinlik/spor sezonunun isteğe bağlı olduğunu ve çocuğumun katılımının zorunlu olmadığını 

anlıyorum.  

• Needham Public Schools ilgili tüm öğrencilerin güvenliği ve refahı için makul önlemler alacağını 

anlıyorum. 

• Denetmenin herhangi bir nedenle hareket saatine kadar herhangi bir gezi/etkinlik/spor antrenmanını 

veya yarışmasını iptal edebileceğini anlıyorum. Needham Public Schools, bu tür bir iptal nedeniyle 

teslim alınmayan mal veya hizmetler için geri ödeme yapmaktan sorumlu olmayacaktır, ancak bu tür 

geri ödemeleri almak için makul çabalar gösterilecektir. 

• Çocuğuma her zaman anne babasına ve okuluna saygı duyacak şekilde davranması ve sorumluların 

verdiği talimatlara göre hareket etmesi talimatını verdim. 

• Çocuğumun gezi/etkinlik/spor antrenmanları ve yarışmalarına ve/veya buradan [___________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________) 

taşınmasını (olası tüm sürücüleri belirtin) kabul ediyorum. Çocuğumun aşağıda adı geçen kişi(ler) 

tarafından taşınmasından kaynaklanan kişisel yaralanmalardan veya maddi hasardan doğrudan veya 

dolaylı olarak geçmişte veya gelecekte doğabilecek dava nedenleri  ile Needham Kasabası'nı,  Needham 

Public Schools'u , Okul Komitesini ve tüm çalışanlarını, acentelerini, gönüllülerini ve yukarıdaki 

faaliyetlere yardımcı olan tüm bireyleri ("İbra Edilenler") her türlü iddia, dava ve haktan açıkça muaf 

tutuyorum. 

•  Çocuğumun yukarıda açıklanan gezi/etkinlik/spor sezonuna katılımını göz önünde bulundurarak ve 

dikkatsiz veya kasıtlı suistimal durumları dışında, Needham Kasabasını, Needham Public Schools'u ve 

çalışanlarını, acentelerini ve atamalarını, Tıbbi harcamalar, hizmet kaybı, kişi veya mülkün yaralanması, 

ölüm, konsorsiyum kaybı veya geziye/etkinlik/spor uygulamalarına ve/veya katılımdan kaynaklanan 

diğer iddialardan dolayı tazmin etmemeyi, dava açmamayı ve bu tür iddilardan feragat etmeyi açıkça 

kabul ediyorum. 



•  Çocuğumun yukarıda açıklanan geziye/etkinliğe katılımı sırasında yaralanması veya hastalanması 

durumunda bir doktor tarafından acil tedavi yapılmasına ayrıca izin veriyorum. Bu tür herhangi bir acil 

tedavi için tüm masrafların tüm sorumluluğunu kabul ediyorum. 

 

• Varsa: Okul Hemşiresi tarafından görevlendirilen kişi tarafından çocuğuma aşağıdaki ilaçların (isim ve 

doz) verilmesine izin veriyorum: 

_______________________________________________________________ 

• Çocuğunuzun arabayı sürmesine verip vermediğinizi burayı işaretleyin  

• Sizin veya uygun ehliyete sahip çocuğunuzun, özel aracınızı kullanarak öğrencileri taşıyıp taşımayacağını 

burayı işaretleyin            İşaretlediyseniz, lütfen aşağıdaki soruları yanıtlayın: 

• Geçerli bir operatör ehliyetine sahibim ve öğrencileri yukarıda belirtilen geziye/etkinliğe aşağıdaki 

özel aracımı kullanarak taşımayı kabul ediyorum: ______________ (Evet/ Hayır/ Uygun Değil) 

• En az altı aylık ehliyeti olan çocuğum, _______________________________________ (isim girin),  

özel aracımla diğer öğrencileri taşımasına izin veriyorum:  ___________ (Evet/ Hayır/ Uygun Değil) 

• Aracım uygun şekilde kayıtlı, yıllık olarak denetleniyor ve aşağıdaki minimum sınırlara göre 

sigortalanıyor: Kişi başına 100.000$/ Kaza başına 300.000$ bedensel yaralanma teminatı; ve 

100.000$'lık maddi hasar teminatı:___________(Evet/ Hayır)  

• Aracımın kapasitesi on dört yolcu artı bir sürücüyü geçmiyor: _____________ (Evet/ Hayır) 

• Aracımı güvenli bir şekilde kullanacağım ve 8 yaşından küçük ve boyu 57 inçten kısa olan 

çocukların çocuk yolcu koltukları da dahil olmak üzere tüm yolcuların emniyet kemeri kullanmasını 

zorunlu kılacağım: ______________ (Evet/ Hayır) 

Ben/Biz bu Formu okuyup anladım ve önemini tam olarak bilerek gönüllü olarak imzalıyoruz. 

_____________________________                              _____________________________ 

Ebeveyn/Vasi (sadece bir imza gerekli) Ebveyn/Vasi 

Tarih:   ____________________________________Tarih:  ________________________ 

* Bu saha gezisine/etkinlik/spor sezonuna katılmak için bir ücret gerekiyorsa: 

• Çocuğunuzun bu etkinliğe katılımını karşılamak için burs almakla ilgileniyorsanız burayı 

işaretleyin        Bu bilgilerin gizli olduğunu anlıyorum. 

• _________________$ ücretim (tutarı girin) ektedir. Lütfen çekinizi Needham Public Schools için 

ödenir yapın. 
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__________________________ 
1 Güncellenme 23 Mayıs, 2022 


